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Voorwoord
Een jong ventje wil brandweerman worden, een tiener militair en een student bestuurskunde ziet zich
later als burgemeester werkzaam zijn. Dit geschetst toekomstperspectief is toepasbaar op mijzelf en
het kan haast geen toeval zijn dat bij de afronding van de studie bestuurskunde deze drie beroepen
samenkomen. Geïnspireerd door docenten en de masterspecialisatie ‘Besturen van veiligheid’ is een
grote interesse ontstaan in de bestuurskundige dimensie binnen het domein fysieke veiligheid. Het
schrijven van een scriptie binnen dit vakgebied van de bestuurskunde is een ervaring geweest die ik
niet had willen missen.
Het gehele scriptietraject is, eufemistisch uitgedrukt, niet geheel probleemloos verlopen. Om me heen
zijn er verschillende mensen geweest die me altijd hebben gesteund en me de weg naar het licht aan
het eind van de tunnel hebben gewezen. Een bijzonder woord van dank is er voor mijn begeleider JanKees Helderman. De tweede kans die me werd gegund, het geduld en de constructieve feedback die
ik kreeg op mijn werk zullen kostbare herinneringen blijven.
Een stageperiode bij de Koninklijke Landmacht heeft me inzicht gegeven in de bijzondere wereld van
de Landmacht en in het bijzonder de staf van het OOCL in Apeldoorn. Ik ben hier altijd welkom geweest
en ben ik prettig ondersteund in de moeilijke opstartfase van het afstudeeronderzoek. De landmacht
is een professionele organisatie onderhevig aan allerlei grillen. De positiviteit, uitstraling en kundigheid
van de organisatie en haar militairen en burgerpersoneel blijven me bij. In het bijzonder wil ik kolonel
Ronald Rietbergen bedanken voor zijn steun en reflectie. Dankzij hem werden deuren geopend en heb
ik empirisch onderzoek kunnen doen. De gastvrijheid die ik heb mogen ervaren bij de Afdeling
Communicatie, waarbij een Majoor en Kapitein een kantoor verbouwden voor een stagiair en waar ik
geholpen werd in de administratieve component van de Landmacht, was perfect. Majoor De Jong,
Diane en Kapitein Santegoeds, Bedankt!
Uiteraard wil ik ook alle respondenten bedanken voor hun tijd en inzet om een wijsneuzerige student
te vertellen over hun vakgebied. Door reizen naar Den Haag, Driebergen en Groningen, naar
ministeries, LOCC en het gemeentehuis, mocht ik met inspirerende en zeer vakbekwame lieden praten
over mijn onderzoek.
Als laatste, maar zeker niet als minst betekenisvol, wil ik mijn ouders bedanken voor alle steun en
vertrouwen dat me is gegeven de afgelopen tijd. Het was altijd maar afwachten hoe m`n hoofd er bij
stond als ik op vrijdag thuis kwam. Onvoorwaardelijke steun en liefde zijn zeker een drijfveer geweest
om de scriptie af te maken.
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1. Inleiding
“Bij (bovenregionale) rampen en crises mag geen discussie ontstaan over wie de leiding heeft, wie wie
informeert en hoe, wie met de bevolking communiceert en met welke boodschap. Het gaat om het
gezamenlijk optreden van alle betrokken overheden dat leidt tot samenhangende crisisbeheersing. Te allen
tijde moet worden voorkomen dat verschillende overheden langs elkaar heen werken of praten,
tegenstrijdige of verwarrende berichten naar buiten brengen of, in het minst gunstige geval, al dan niet
openlijk elkaars competentie betwisten. Eenheid van optreden is het devies.”
(Veiligheidsberaad, 2013, p.4)

De coördinatie van de inzet van hulpverleners, de samenstelling van de betrokken
hulpverleningsinstanties en de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing
hangt samen met het opschalingsniveau dat wordt gehanteerd. Als bijvoorbeeld een calamiteit van
een dusdanige aard is dat er omgevingsschade ontstaat of als er buiten de gemeentegrenzen gevolgen
dreigen of merkbaar zijn, wordt er opgeschaald. Deze opschaling gebeurt aan de hand van de GRIPstructuur, de Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure. Ieder opschalingsniveau
regelt de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van het incident. Opschaling gebeurt op horizontale
en verticale wijze. Bij horizontale opschaling wordt de organisatie vergroot op hetzelfde bestuurlijke
niveau. Bij verticale opschaling worden verantwoordelijkheden verschoven naar andere overheden,
bijvoorbeeld van gemeente naar Rijk. Naast de gezagsstructuur regelt het GRIP-niveau ook de
samenstelling van de verschillende hulpdiensten en de samenwerking daarvan. Samenwerking is
binnen het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing een term die in de volle breedte van de
politiek de laatste jaren veel wordt genoemd als nastrevenswaardig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
nasleep van de Chemie-Packbrand in Moerdijk of de beleidsvorming na de Volendambrand waarbij
betere samenwerking werd gezien als oplossing van de geconstateerde problemen. Samenwerking bij
opschaling is beleidsmatig vormgegeven en opgelegd. Wanneer er wordt opgeschaald hangt af van de
calamiteit.
Bij bovenregionale calamiteiten wordt er een aantal “nieuwe” gremia, samenwerkingsverbanden of
instanties aan de crisisbeheersing en bestrijding toegevoegd. Deze hebben elk een andere taak,
samenstelling en verantwoordelijkheid. Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) heeft
een coördinerende taak op het gebied van crisisbeheersing en staat rechtstreeks in contact met
veiligheidsregio`s bij calamiteiten zoals de brand bij ChemiePack in Moerdijk. Een
samenwerkingsverband wat onder andere tijdens nationale aansturing van een bovenregionale
calamiteit actief wordt is de Landelijke Operationele Staf (LOS). Deze bestaat uit vertegenwoordigers
van de verschillende kolommen: Defensie, Brandweer, GHOR, de Nationale Politie en gemeenten. Deze
staf heeft onder meer als taak de minister te adviseren bij een nationale opschaling.
Onderstaande figuur 1 geeft een schematische weergave van de betrokken samenwerkingsverbanden
en commissies binnen het nationaal stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland.
Donkerblauw zijn de onderdelen die een kernrol kunnen spelen vanaf calamiteiten opgeschaald naar
GRIP 5. Bij GRIP 5 en Grip RIJK is er sprake van een calamiteit waarbij meerdere veiligheidsregio`s
betrokken of getroffen zijn. De lijnen in dit schema geven relaties binnen het crisisbeheersingsstelsel
op hoofdlijnen uit het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NCTV, 2013a) weer. De feitelijke
posities en relaties van en tussen de hierboven weergeven onderdelen worden door dit schema niet
per definitie duidelijk. De lijnen suggereren dat de betrokken actoren relaties aangaan met elkaar en
dat er verschillende lokale en nationale overheden met elkaar moeten samenwerken en beslissen. Een
verdere uitwerking van de GRIP-structuur wordt in het beleidskader gegeven.
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Figuur 1. Crisisbeheersingsstelsel op hoofdlijnen. Uit: Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming, (p. 37),
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2013.

In maart 2014 is er in Den Haag een wereldtop gehouden, de Nuclear Security Summit (NSS). Hierbij
werden wereldleiders zoals de president van de Verenigde Staten ontvangen. Gezien de landelijke
uitstraling en het nationaal belang van de NSS is ook een landelijk adviesorgaan als de LOS, de
Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing (MCCb) betrokken geweest bij de voorbereidingen van de beveiliging. Vanwege de
omvang van de NSS en de benodigde politie-inzet aldaar is de LOS ingezet om advies te geven met
betrekking tot de behoeftestelling van hulpverleningsmaterieel en personeel bij calamiteiten elders in
het land. Daaromtrent is de LOS ook betrokken geweest bij scenariovorming rondom de NSS (LOSbijeenkomst, 13-10-2013). Terugkomend op de NSS is de burgemeester van Den Haag, dhr. Van
Aartsen in een interview in het tweemaandelijkse magazine Nationale Veiligheid en crisisbeheersing
(NCTV, 2014) gevraagd naar de mate van opschaling en bestuurlijke samenwerking tijdens de NSS.
Hierin komt naar voren dat er op het gebied van afstemming van hulpdiensten met omringende
veiligheidsregio`s en gemeenten afspraken zijn gemaakt. Juist deze afspraken zijn een kerntaak van
het LOCC en de LOS, het adviseren en coördineren over de verdeling van de schaarse hulpdiensten en
goederen. De LOS wordt in het interview niet genoemd. De landelijke operationele staf wordt in heel
het themanummer van het magazine (NCTV, 2014) niet genoemd. Terwijl deze wel actief is geweest
en er is opgeschaald tot het niveau waarbij de LOS is gepre-activeerd.
Op de ‘Dag van de Veiligheidsregio’, 4 april 2013 werd er gesproken over samenwerken tussen de
verschillende partners van de verschillende veiligheidskolommen. Op het moment dat er gesproken
werd over het nationaal coördineren van operationele hulpdiensten werden de in het Nationaal
Handboek Crisisbesluitvorming (NCTV,2013a) beschreven commissies en samenwerkingsverbanden
nauwelijks genoemd. In concreto: het LOCC en de LOS werden niet genoemd door de sprekers, terwijl
het instellingsbesluit van de LOS dateert van 7 december 2010 (Staatscourant, 2010) en er zodoende
al meer dan twee jaar sprake is van een niveau waarbij de Landelijk Operationele Staf geactiveerd kan
worden. Enkele weken na deze bijeenkomst vond de kroonwisseling plaats in Amsterdam. Er werd
opgeschaald tot een niveau waarbij de LOS, gezien de zware last die de stad Amsterdam en de
Veiligheidsregio droegen, actief was. Militairen ondersteunden daarbij het LOCC. Ter aanvulling op de
ervaringen tijdens de Dag van de Veiligheidsregio kunnen ook de ervaringen op de ‘expertmeeting
bovenregionale samenwerking’ georganiseerd door het Veiligheidsberaad op 20 juni 2013 worden
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gegeven. Vanuit gemeenten en veiligheidsregio`s kwamen vragen naar voren met betrekking tot de
‘meerwaarde’ en ‘noodzaak’ van de LOS.

1.1.

Probleemstelling

Bovenstaande voorbeelden kunnen een aanleiding vormen voor vragen bij betrokken actoren in het
nationaal stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er lijkt dan ook sprake te zijn van een
geringe bereidwilligheid van betrokken (civiele) bestuurders om op te schalen naar een niveau waarbij
moet worden samengewerkt met de geschetste multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. De
besluitvorming om op te schalen tot een niveau waarbij de verantwoordelijkheid verschuift naar een
andere burgemeester of overheid lijkt afhankelijk van de besluitnemer, niet van de ramp en-of crisis.
In het Nederlandse crisisbeheersingsstelsel moeten lokale overheden samenwerken met de
veiligheidsregio en nationale overheden in een complexe en chaotische omgeving. Ook moeten er
verschillende nationale instanties, zoals ministeries en uitvoeringsorganen met elkaar samenwerken
onder deze omstandigheden. Er wordt gestuurd op samenwerking tussen overheden en op de
operationele multidisciplinaire samenwerking. De LOS is binnen het nationaal stelsel crisisbeheersing
een geval apart: deze werkt samen met andere overheden en bestaat uit een multidisciplinaire
samenwerking. Opschaling naar een niveau waarbij de LOS geactiveerd wordt houdt tevens in dat er
een militaire dimensie aan het civiel besluitvormingsproces wordt toegevoegd. Dit complexe beleid
vraagt om duidelijke afspraken tussen gezagsdragers (Teisman, 2005). Met een aantal
verantwoordelijke actoren is het mogelijk dat er problemen ontstaan in de besluitvorming,
samenwerking en onderlinge communicatie. Ook de rol van de media kan er voor zorgen dat er wel
haast een openlijke heksenjacht ontstaat op (democratische) bestuurders (`t Hart, 2001). Hierbij is de
gevallen burgemeester van Moerdijk, Wim Denie, een sprekend voorbeeld. Ook kan de media de
besluitvorming beïnvloeden vanwege de feitenmanipulatie en snelheid van berichtgeving(Gemeente
Moerdijk, 2014). In het door de gemeente Moerdijk uitgebrachte “Vuurdoop” worden tal van
voorbeelden gegeven van hoe media, al dan niet social, er voor zorgden dat er een verkeerd beeld
ontstond van de aard en gevolgen van de brand bij Chemie-Pack. Onder andere door deze
informatieproblematiek is het voor de beleids- en crisisteams ten tijde van de brand lastig gebleken
om voor de buitenwereld rationele besluiten te nemen (Gemeente Moerdijk, 2014).
Opschaling zorgt er onder anderen voor dat verschillende (overheids) organisaties met elkaar moeten
samenwerken. Argumenten voor samenwerking hebben voornamelijk betrekking op het drukken van
de kosten, iedere veiligheidseuro kan immers maar een keer worden uitgegeven (Van Eck, interview,
09-07-2013). De druk vanuit de regering op ministeries zorgt er voor dat volgens Scholtens (2007) snel
wordt gegrepen naar een vorm van samenwerken. Daarbij is volgens Scholtens samenwerken op
verschillende manieren te interpreteren en hoeft samenwerking niet per definitie vooruitgang te
betekenen. Door op te schalen naar een niveau waarbij moet worden samengewerkt in de multi
ontstaan er nieuwe vraagstukken op het gebied van leidinggeven, gezag en coördinatie. Tijdens een
crisissituatie zou de manier van leidinggeven bij de ene partner kunnen conflicteren met de manier
van leidinggeven en besluitvorming van andere ketenpartner. Te denken valt hier aan de militaire
bevelsstructuur in vergelijking met de overlegcultuur, bureaucratische besluitvorming en
werkprocessen bij civiele partners. Een crisissituatie is een situatie waarin het lastig is om te handelen
naar rationaliteit, de beleidsomgeving is aan sterke veranderingen onderhevig en het blijkt lastig om
op basis van feiten besluiten te nemen (Gemeente Moerdijk, 2014). Het implementeren van nieuw
beleid op het gebied van opschaling en besluitvorming bij multidisciplinaire samenwerking loopt
tegelijkertijd met de transities die de organisaties zelf doorstaan. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld
de bezuinigingen op Defensie, de vorming van de Nationale Politie, de regionalisering van de
brandweer en het verder uitwerken van de Wet Veiligheidsregio`s. Iedere organisatie heeft een eigen
organisatiecultuur (Schein, 1990). Vanwege de verschillen tussen de (fysieke) veiligheidspartners
kunnen er verschillende inzichten ontstaan op het gebied van bestuurlijke- en operationele dilemma`s.
Betrokken medewerkers kunnen bij wijze van spreken veranderingsmoe zijn (Aardema, 2005) of door
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de koppeling van bezuiniging, reorganisatie en samenwerking niet meer weten wat de precieze
doelstelling is van de organisatie (Weick, 1976; Wissema, 1993) waardoor er een weerstand ontstaat
voor het implementeren van nieuw beleid. Ook machtsstructuren kunnen een rol spelen in de mate
van acceptatie van nieuwe organisatiestructuren en samenwerkingsverbanden. De Caluwé en
Vermaak (2006, p.44) spreken in dit verband over de actietheorie. Deze stelt dat iedere persoon of
organisatie zijn of haar beslissingsbevoegdheid en invloed wil behouden bij een eventuele
reorganisatie of herstructurering van een samenwerkingsverband. De angst om deze bevoegdheid te
verliezen zou weerstand op kunnen roepen tot het implementeren van nieuw beleid van
opschalingsniveau ‘s. Daarnaast valt er vanuit psychologisch oogpunt te verwachten dat werknemers
allereerst hun eigen situatie ‘heimlich’ willen maken en daarna pas in een andere organisatiestructuur
passen. Dit proces zorgt voor een vertraging van de gewenste effectiviteits- en efficiëntieslag.
Samenvattend speelt er bij de besluitvorming met betrekking tot het opschalen naar een hoger GRIPniveau een gezagskwestie. De verschuiving van gezag en bestuurslaag is vastgesteld in het Nationaal
Handboek Crisisbesluitvorming (NCTV, 2013a). Het beleid is op papier duidelijk beschreven en
onderbouwd, maar de praktijk en de percepties van actoren lijken niet te stroken met de papieren
werkelijkheid. Door deze discrepantie ontstaat er een bestuurskundig probleem; de implementatie
van het opgelegde beleid verloopt anders dan het vormgegeven beleid voordraagt, hoe komt dit? Een
oorzaak hiervan kan de gezagsverschuiving als gevolg van opschaling zijn. Ook de wijze van
multidisciplinaire samenwerking en de samenstelling van de verschillende verbanden verklaren
mogelijk dit probleem. De beleidsmatig geïnstrueerde hiërarchische structuur tussen de verschillende
actoren binnen de kaders van het crisisbeheersingsstelsel kan een effectieve en efficiënte advisering
en coördinatie schaden. Gevolgen van deze problematiek zijn in een crisissituatie zeer ongewenst. In
een situatie waarin iedere seconde telt en waar alle neuzen dezelfde kant uit moeten wijzen dient er
geen discussie te zijn over de invulling van het crisisbeheersingsstelsel. De uiteindelijke bestrijding van
de crisis dient niet te lijden onder machtsstrijd en beleidsambiguïteit.
In dit verslag zal er worden ingegaan op de besluitvorming bij samenwerkingsverbanden binnen het
rampenbestrijdings- en crisisdomein. Vanwege de onderzoeksopdracht vanuit het Ministerie van
Defensie wordt er een specifieke beschrijving gegeven van de Defensiecomponenten die binnen dit
nationaal stelsel van crisisbeheersing betrokken zijn. Bezien de geschetste voorbeelden in de inleiding
en de theoretische perspectieven in deze paragraaf is voor dit onderzoek de volgende doelstelling
geformuleerd:
Het duiden van de condities, randvoorwaarden, posities en percepties van betrokken actoren rondom
besluitvorming bij opschaling van de coördinatie en bestrijding van regionale en regio-overschrijdende
calamiteiten in Nederland teneinde de besluitvorming en de uitwerking te verklaren.
De bijbehorende vraagstelling luidt:
Wat zijn de condities, randvoorwaarden, posities en percepties van betrokken actoren rondom de
besluitvorming bij opschaling van de coördinatie en bestrijding van regionale en regio-overschrijdende
calamiteiten in Nederland en hoe hebben deze condities, randvoorwaarden, posities en percepties
invloed op deze besluitvorming?
Om tot beantwoording te komen op de vraagstelling en de doelstelling van het onderzoek te halen zijn
de volgende deelvragen gesteld:
1. Hoe is de landelijke coördinatie en aansturing op het gebied van regionale en bovenregionale
crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsbeleid in Nederland beleidsmatig vormgegeven?
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2. Welke theoretische perspectieven hebben betrekking op de besluitvorming bij opschaling,
multidisciplinaire samenwerking, aansturing en coördinatie bij een regionale of
bovenregionale calamiteit en bieden een verklaring voor de resultaten van deze
besluitvorming?
3. Hoe is de besluitvorming bij opschaling, multidisciplinaire samenwerking, landelijke
coördinatie en aansturing op het gebied van regionale en bovenregionale crisisbeheersingsen rampenbestrijdingsbeleid in Nederland feitelijk vormgegeven en welke actoren spelen bij
een rol?
4. Welke factoren verklaren de discrepantie tussen het beleidsmatig vormgegeven beleid en de
feitelijke implementatie?
5. Welke conclusies kunnen er aan de hand van dit onderzoek worden getrokken en welke
aanbevelingen kunnen er eventueel worden gegeven ter verbetering van de besluitvorming bij
de bestrijding van regionale en bovenregionale calamiteiten?
Er wordt onderzoek gedaan naar de uitwerking van de besluitvorming bij opschaling in het
Nederlandse crisisbeheersingsstelsel, zoals uitgewerkt in het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming. Door deze opschaling ontstaat er een verdere multidisciplinaire samenwerking
op beleidsmatig niveau.

1.2.

Voorbeschouwing Theoretisch Kader

In het theoretisch kader wordt een toetsingskader gevormd voor het onderzoek. Het toetsingsmodel
bevat verschillende theoretische inzichten op het gebied van omgevingsfactoren, besluitvorming en
samenwerking.
Het theoretisch kader bestaat onder andere uit 3 besluitvormingsmodellen van Graham T. Allison, die
in 1971 Essence of decision schreef over de besluitvorming rondom de Cubacrisis in oktober 1962. Het
eerste is het Rationele Actor Model, het tweede het Organisationeel procesmodel en het derde is het
Bureaupolitieke model. Al deze drie modellen worden uitgebreid beschreven en geactualiseerd met
hedendaagse theoretische inzichten. Het analysekader wordt gevormd door een combinatie van de
modellen van Allison, de kritiek daarop en theoretische perspectieven op crisisbesluitvorming. Een
auteur die Allison aanvult is de Nederlandse bestuurskundige Teisman. De samenvoeging van drie
modellen van Allison en Teisman wordt voornamelijk gekenmerkt door eenhoofdige, uniforme
aansturing en sluit daarmee aan op de hedendaagse theoretische perspectieven op besluitvorming bij
crisissituaties. Uit de synthese van de verschillende inzichten rondom crisisbesluitvorming wordt een
conceptueel model geconstrueerd.

1.3.

Voorbeschouwing Methodologisch Kader

In het methodologisch kader worden de onderzoeksmethoden behandeld en de in het theoretisch
kader beschreven theoretische perspectieven geoperationaliseerd. Het formele beleidskader wordt
aan de hand van literatuuronderzoek, d.w.z. nota`s, wetten en handboeken ingevuld. Om een beeld te
krijgen buiten de formele kaders is er in interviews getracht inzicht te krijgen in de feitelijke situatie
met betrekking tot besluitvorming bij landelijke aansturing en coördinatie van de
rampenbestrijdingsorganisatie. Een vergelijking tussen de formele en de feitelijke situatie vindt aan de
hand van drie cases plaats in het daarvoor bedoelde hoofdstuk 5.
In interviews wordt er ook ingegaan op de percepties van de betrokken actoren rondom de
besluitvorming bij multidisciplinaire samenwerking. Zodoende wordt er onder andere getracht de
bereidwilligheid van de betrokken actoren te achterhalen en de resultaten van de samenwerking in de
multi te verkrijgen.
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In dit kwalitatief onderzoek is er door middel van literatuurstudie en interviews een antwoord gezocht
op de vraagstelling van dit onderzoek. Door de beantwoording van de deelvragen zal de doelstelling
van dit onderzoek worden gehaald.

1.4.

Maatschappelijke relevantie

Rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn per definitie zaken die goed geregeld dienen te worden.
Een burger, een gemeenschap of een heel land kan ontwricht raken als er zich een grote calamiteit
voordoet. Het is een taak van de staat om zorg te dragen voor deze rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Dit valt af te leiden uit artikel 5 van het Europees Verdrag ter bescherming van de
Rechten van de Mens (Raad van Europa, 1950).
Met dit onderzoek wordt de besluitvorming tot samenwerking tussen de betrokken actoren bij een
ramp met zulke maatschappelijke gevolgen beproefd. De eventuele discrepantie tussen beleid en
uitvoering wordt onderzocht, waardoor er uiteindelijk aanbevelingen kunnen worden gegeven om
besluitvorming en samenwerking tussen de betrokken spelers te verbeteren. De aanbevelingen zijn
een platform voor eventuele verbeteringen in het beleid en afstemming tussen betrokken actoren.
De positie van Defensie, alsmede het manoeuvreren binnen de veiligheidsketen is voor Defensie
relatief onbekend terrein. Met dit onderzoek zal er voor Defensie duidelijkheid worden gegeven over
de percepties van ketenpartners over Defensie als partner. Zodoende is de maatschappelijke
relevantie niet alleen beperkt tot de civiele autoriteiten, maar zullen militaire autoriteiten eveneens
baat hebben bij dit onderzoek. Uitkomsten kunnen een startpunt zijn voor beleid dat gericht is op de
optimalisering van Defensie als structurele partner in het veiligheidsdomein en het domein van
rampenbestrijding en crisisbeheersing.

1.5.

Wetenschappelijke relevantie

Besluitvorming in dit onderzoek heeft betrekking op de bestrijding en beheersing van rampen en crises
die een deel van de Nederlandse bevolking treffen. Het is een uitdaging dit veelal praktisch
georiënteerd verklarend onderzoek wetenschappelijk relevant te laten zijn. Echter met een reflectieve
invulling van het theoretische kader zal er, ter aanvulling van de besluitvormingsmodellen van Allison
een hedendaags overzicht van verwante wetenschappelijke literatuur worden gegeven. Dit onderzoek
bouwt op deze manier voort op een bestuurskundige traditie met betrekking tot onderzoek naar
besluitvorming te midden van een Weberiaans bureaucratisch hiërarchisch georganiseerde overheid.
De toepasbaarheid van Allison in deze materie is niet evident. Allison behandelt een internationale
crisis, terwijl dit onderzoek betrekking heeft op nationale aangelegenheden. Op deze manier kan
worden uitgezocht of de theoretische reikwijdte van Allison`s besluitvormingsmodellen ook nationale
crisisaangelegenheden omvat.
Niet alleen praktische aanbevelingen voor de betrokken actoren hebben een relevantie, maar ook zal
de wetenschap gediend worden door de drie modellen van Allison te gebruiken ter duiding van
besluitvorming bij multidisciplinaire samenwerking tussen organisaties in een complexe omgeving. Het
op Allison en kritieken afgeleide analysekader, kort samengevat: een positief geformuleerde
groupthinkthese, wordt onderzocht op haalbaarheid.
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1.6.

Overzicht Kernbegrippen

In dit overzicht zal er een definitie worden gegeven van kernbegrippen in dit onderzoek. De gegeven
definities dienen gedurende het hele verslag op deze manier worden begrepen. Definities zijn
voornamelijk praktisch van aard omdat het onderzoek betrekking heeft op de praktische uitwerking
van beleid.
Multidisciplinaire samenwerking
Samenwerking tussen verschillende partijen (kolommen, red) bij het beheersen of bestrijden van een
crisis. Het gaat hierbij om niet alleen klassieke hulpverleningsdiensten, zoals politie (blauw, red),
brandweer (rood, red)en ambulancepersoneel (wit, red). Multidisciplinaire samenwerking gaat verder
dan dat, naast klassieke hulpverleningsdiensten worden ook gemeenten (oranje, red),
veiligheidsregio`s, militairen (groen, red), bedrijven en internationale overheden en instanties
betrokken bij rampenbestrijding (Scholtens, 2007, p. 889)
Bestuurlijk dilemma
Een situatie waarin een besluit genomen dient te worden binnen ‘het geheel van conflictueuze ,
gerelateerde omstandigheden en processen in een bepaalde civiel bestuurlijke omgeving die de
continuïteit in de functie-uitoefening van de betreffende besluitnemer(s) bedreigen of onmogelijk
maken’ (Korsten & Aardena, 2006, zoals geciteerd in Helsloot et al, 2009, p. 227).
Operationeel dilemma
Operationele dilemma`s spelen voornamelijk in het uitvoerende gremium van een crisis. De
operationeel leider/besluitnemer dient in een situatie waarin vormen van schade; materieel, fysiek of
personeel bij iedere keuze optreden. In hogere gremia zal het hier voornamelijk het schaarste
vraagstuk van hulpgoederen,(personeel, red) en diensten betreffen (Bos, interview, 26-08-2013).

Civiel-Militaire samenwerking
De door beleid ingeslagen weg tot samenwerking tussen civiele en militaire autoriteiten in Nederland.
Als opvolger van de Civiel-Militaire Bestuursafspraken (CMBA, 2005) is er in 2006 een convenant
getekend door de Ministeries van Defensie, Justitie en BZK genaamd Intensivering Civiel-Militaire
Samenwerking(ICMS). In 2013 is er met het programma ‘Versterking Civiel-Militaire Samenwerking’
een opvolgend programma met als doelstelling: “het versterken van de civiel – militaire samenwerking
ter verdere intensivering samenwerking tussen de ministeries voor Veiligheid en Justitie en Defensie
voor Nationale Veiligheid, nu en in de toekomst” (factsheet VCMS, NCTV, 2013).
Crisisbeheersing
‘Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat de
overheid in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in de
samenhang met de maatregelen en voorzieningen die de overheid treft op basis van een bij of
krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis’ (Tweede Kamer, 2006,
zoals beschreven in Helsloot, 2009 et al, p. 782).
Rampenbestrijding
‘Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat de
overheid treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van een
ramp’(Tweede Kamer, 2006, zoals geciteerd in Helsloot et al, 2009, p. 782).
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Ramp
Een gebeurtenis waarbij direct bestrijding vereist is, het gaat hier bijvoorbeeld om grote branden,
ongevallen met explosieven of giftige stoffen ed. In al deze gevallen is de fysieke veiligheid verstoord.
De effecten van de gebeurtenis zijn direct aan de gebeurtenis gerelateerd (Perry & Quantarelli, 1998,
zoals geciteerd in Helsloot et al, 2009, pp. 780-781).
Crisis
In beginsel het zelfde als een ramp, echter is er bij een crisis sprake van een langere periode van
verstoring van de openbare orde en niet enkel van verstoring van de fysieke veiligheid (Perry &
Quantarelli, 1998, zoals geciteerd in Helsloot et al, 2009, pp. 780-781).
Fysieke veiligheid
‘De bedreiging van de gezondheid en goederen door allerhande ongevallen en ziekten’ (Schaap, 2009,
p. 131).
Bovenlokale calamiteit
Gebeurtenis waarbij er een verstoring is van de openbare orde en/of fysieke veiligheid binnen een
gebied dat zich buiten de gemeentegrenzen bevindt, maar binnen de grenzen van de Veiligheidsregio
(GRIP 4) (NCTV, 2013a, p. 12)
Bovenregionale calamiteit
Gebeurtenis waarbij er een verstoring van de openbare orde en/of fysieke veiligheid is en er meerdere
veiligheidsregio`s betrokken zijn, zowel als brongebied en effectgebied (NCTV, 2013a, p. 12).

1.7.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 zal bestaan uit het theoretisch kader en zodoende antwoord geven op deelvraag 2. Er is
in de inleiding al een voorbeschouwing gegeven van dit hoofdstuk. Na het theoretische kader zal er in
hoofdstuk 3 worden ingegaan op de onderzoeksmethodologie van het onderzoek. Een formeel
beleidskader wordt gegeven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk zal het formeel c.q. wettelijke kader van
de landelijke coördinatie van rampenbestrijding aan de hand van handboeken, wetten, beleidsnota`s
en figuur 1 worden gegeven. De rol van Defensie zal, gegeven de onderzoeksopdracht, daarin worden
bezien op zowel landelijk als regionaal niveau. Er zal een opsomming worden gegeven van de
betrokken actoren en verbanden.
In hoofdstuk 5: “Feitelijke uitwerking besluitvorming bij bovenregionale calamiteiten” zal het formele
beleid, uitgewerkt in hoofdstuk 4 worden vergeleken met de resultaten uit de interviews en zal er
worden gewerkt met drie cases. De respondenten zijn bevraagd over de feitelijke situatie rondom de
besluitvorming bij de landelijke aansturing Ook zal er gebruik worden gemaakt van evaluatierapporten
en verdere secundaire bronnen. In hoofdstuk 6 zullen de resultaten uit de interviews worden gebruikt
om een eventuele discrepantie tussen beleid en praktijk te analyseren.
Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7 zal een samenvattend antwoord zijn op de deelvragen en
hoofdvraag. Reflectie op het onderzoek vindt tevens in dit laatste hoofdstuk plaats. Aan de hand van
opgedane kennis ten tijde van het onderzoek zullen er ten slotte aanbevelingen worden gegeven.
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2. Theoretisch Kader
In dit theoretisch kader wordt er een overzicht gegeven van relevantie theoretische inzichten op het
gebied van crisisbesluitvorming, besluitvorming bij het op- of afschalen en multidisciplinaire
samenwerking. De beleidspraktijk is vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, sommige
aspecten worden volgens Teisman (1992, p. 23) onder een bepaalde invalshoek belicht en andere juist
versluierd. Een theoretisch kader heeft onder meer als doel de assumpties te kiezen die de
onderzoeker helpen zijn doelstelling te halen. Met andere woorden, het theoretisch kader zorgt voor
de juiste invalshoek om de beleidspraktijk te doorgronden. In dit hoofdstuk wordt deze invalshoek
vertaald in een analysekader aan de hand van verschillende, met elkaar gesynthetiseerde
besluitvormingsmodellen. Allereerst is er een behandeling van drie besluitvormingsmodellen van
Graham T. Allison (1971). Deze modellen worden geactualiseerd en aangevuld met hedendaagse
inzichten en kritieken, onder andere van Teisman, Helsloot en Janis. Naast het analysekader wordt er
ook een conceptueel model geconstrueerd uit de theoretische perspectieven op het gebied van
beïnvloeding op besluitvorming. Dit hoofdstuk beantwoordt deelvraag 2: “Welke theoretische
perspectieven hebben betrekking op de besluitvorming bij opschaling, multidisciplinaire samenwerking,
aansturing en coördinatie bij een regionale of bovenregionale calamiteit en bieden een verklaring voor
de resultaten van deze besluitvorming?” Uit beschreven theoretische inzichten, op zowel
besluitvorming- als omgevingsgebied worden variabelen gedestilleerd en zodoende het conceptueel
model geconstrueerd.

2.1.

Model 1. Het Rationele Actor model

Graham T. Allison (1971) schreef zijn Essence of Decision naar aanleiding van de Cubacrisis die de
wereld in oktober 1962 dertien dagen lang in spanning hield. De Amerikaanse president Kennedy en
zijn Sovjetcollega Chroestjow wedijverden met nucleaire werelddestructie toen Amerikaanse
verkenningsvliegtuigen sovjetraketinstallaties ontdekten in het zeer nabij de Verenigde Staten gelegen
Cuba. Er werd hoog diplomatiek spel gespeeld en uiteindelijk is de wereld behoed voor een derde
wereldoorlog. Allison stelt zich in zijn boek onder andere de vragen hoe het uiteindelijk zo ver is kunnen
komen dat er Sovjet raketinstallaties in Cuba konden worden geplaatst, er is besloten tot een
marineblokkade van Cuba door de V.S. en hoe het kwam dat de Sovjet-unie hun raketten terug trokken
uit Cuba. Voor dit onderzoek is de daadwerkelijke feitelijke beantwoording van deze vragen niet
relevant. Echter Allison heeft in zijn werk drie “conceptuele lenzen” (Nelissen, Van Twist & De Goede,
2004, p. 201) gebruikt om de besluitvorming rondom de Cubacrisis te duiden. In deze en volgende
paragrafen worden deze drie modellen behandeld, voorzien van kritiek en aangevuld met flankerende
theoretische perspectieven. Verdere verduidelijking van de modellen zal worden gegeven door
samenvattend Allison`s empirische bevindingen vanuit ieder model te beschrijven en deze modellen
oppervlakkig toe te passen op het nationaal crisisbeheersingsstelsel.
In het eerste model, het rationele actor model, worden handelingen en keuzes voorafgegaan door
rationele overwegingen. Bij besluitvorming aan de hand van dit model worden alle mogelijkheden
onderzocht en tegen elkaar afgewogen. Er is sprake van een monothilistische actor (Allison, 1971) die
zelf zorg draagt voor de besluitvorming. In het geval van de Cubacrisis is de Amerikaanse overheid de
unitaire actor die besluiten neemt op basis van de verzamelde kennis met betrekking tot de
verschillende handelingsperspectieven. Het basisconcept van het model bestaat uit 4 kernpunten
(Allison, 1971):
- Sterk vastgestelde (eind)doelen; doelen zijn strategisch en zijn voor de lange termijn opgesteld.
Deze doelen worden vertaald in opbrengst en zo ontstaat er voor de beslisser een afweging
waarbij nutmaximalisatie een rol speelt.
- Alternatieven; de beslisser weegt verschillende alternatieven, deze worden specifiek uitgewerkt
om zo een sterk onderscheid te maken tussen de verschillende handelingsperspectieven.
- Consequenties; ieder alternatief wordt voorzien van een set voorspelde outcomes.
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-

Keuze; het handelingsperspectief met de meest geschikte (hoogste nutmaximalisatie)
consequenties wordt gekozen.

Allison (1971) gebruikt onder andere twee generaliserende proposities ter verduidelijking van dit
model. Deze twee uitspraken hebben betrekking op de kosten van de voorgesteld alternatief, de
consequenties. Hoe hoger de kosten van het alternatief, hoe kleiner de kans dat deze wordt gebruikt.
Andersom zal een daling van de kosten van een actie de bereidheid tot die actie vergroten.
Deze generaliseerbare uitspraken zijn vertaald naar voorbeelden tijdens de Cubacrisis. De afschrikking
van en tegen de nucleaire macht van de tegenstander was daarbij een middel. Een balans in nucleair
wapentuig zorgde voor voldoende afschrikking, een minimaal even groot arsenaal aan wapens zou
impliceren dat er minimaal een even zo grote vergelding zou plaats kunnen vinden naar aanleiding van
een eerste aanval. De gevolgen van zo`n oorlog zijn te groot, er zal weinig baat zijn bij zo`n totale
nucleaire oorlog waardoor er sprake zal blijven van een gelimiteerde oorlog. Door de agressieve
houding van de Sovjet-unie, zij plaatsten tweehonderd aanvalsrakketten in range van de Verenigde
Staten, zouden de Sovjets hypothetisch uit zijn op een eerste aanval. Deze gedachte werd door de
gehele V.S. legertop onderbouwd, maar een aanval op deze raketinstallaties zou leiden tot een
tegenaanval. Hierdoor zouden de kosten van dit alternatief ernstig vergroten. Een blokkade, het
uiteindelijke resultaat, was een goedkoop alternatief.
De inzichten van dit rationele actor model zijn, net als bij de Cubacrisis, toe te passen op crisissituaties
in Nederland. Het afwegen van de alternatieven, gerangschikt op nut gemaximaliseerde consequenties
is bij crises aan de orde. Besluiten over de inzet van hulpdiensten en goederen gebeurt aan de hand
van een kosten-batenanalyse. Op microniveau speelt de waarde van een brandend object een rol als
het gaat over wel of niet blussen. Op het hoogste schaalniveau is het de Minister van Veiligheid en
Justitie of de Minister van Algemene Zaken die als unitaire actor besluiten neemt aan de hand van
adviezen. Deze adviezen bestaan uit handelingsalternatieven en consequenties.
Denhardt (2004) stelt dat beslissingen op verschillende manieren genomen kunnen worden, namelijk
rationeel en niet-rationeel. Herbert Simon (1991) uitte kritiek op een rationeel besluitvormingsmodel.
Met de term bounded rationality doelt Simon op het feit dat besluitnemers beperkt zijn in hun
rationaliteit als gevolg van de informatievoorziening, de intelligentie van de beslisser en de tijdsdruk.
Het kennisniveau, dus het aantal af te wegen alternatieven en consequenties is dus beperkt als gevolg
van de kennis van de besluitnemer. Door deze beperking kan er in een besluitvormingsproces niet
gewerkt worden naar een meest rationeel besluit, maar wordt er gezocht naar het meest optimale
besluit. Volgens Simon (1956, p.129) gaat besluitvorming vaak nog verder weg van rationaliteit en is
er sprake van satisficing. Het handelingsperspectief dat het meest in de richting komt van de gestelde
doelen of het handelingsperspectief dat het minste weerstand op wekt bij overige actoren zal worden
gekozen. Satisficing staat tegenover de optimalisatie bij rationele besluitvorming, maar is een gevolg
van Simon`s bounded rationality.
Volgens De Baas (1995) is er nog een aantal andere belemmeringen te noemen rondom rationele
besluitvorming bij de overheid. Allereerst spelen machts- en morele kwesties een rol bij de
besluitvorming. De Baas: “Macht en moraal vragen soms om een handelwijze die niet beantwoordt
aan de meest effectieve en efficiënte doelbereiking”(p. 57). Ook maatschappelijke druk is een factor
die besluitvorming beïnvloedt. De in de inleiding beschreven rol van de media op besluitvorming bij
crises (`t Hart, 2001; Gemeente Moerdijk, 2014) sluit hier bij aan. Naast fysieke omgevingsfactoren
kunnen ook rechtsstatelijke en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur een beperkende rol
spelen bij rationele besluitvorming (De Baas, 1995). Voorbeelden zijn onder andere de democratische
verantwoording bij een noodbevel, nauwkeurigheid van dossiervorming en andere verantwoordingsvraagstukken. Een laatste beperking is de politieke dimensie. Hierbij spelen allerlei belangen en
strategieën een rol en kan sprake zijn van een kennisachterstand tussen ambtenarij en politieke
bestuurders (Niskanen, zoals geciteerd in Nelissen et al, 2004, p. 208).
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In het rationele actormodel van Allison (1971) is de beslisser altijd een unitaire, gecentraliseerde actor.
Het duiden van de besluitvormingsprocedure van een actor met behulp van dit model geschiedt door
onderzoek te doen naar veronderstelde rationele afwegingen en besluiten. Het beslissen over
keuzemogelijkheden en consequenties moet worden geobserveerd en alternatieven zullen moeten
worden onderzocht op haalbaarheid (Allison, 1971). Dit model lijkt deels toepasbaar op de manier van
besluitvorming binnen de kaders van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Na de beschrijving
van kritiek op rationele besluitvorming blijkt de organisatie waarin een besluit genomen wordt een
belangrijke positie te hebben. Het tweede model van Allison beschrijft de rol van de organisatie.

2.2.

Model 2. Het Organisationeel Procesmodel
Deze paragraaf geeft een beschrijving van het tweede model van Allison (1971): het organisationeel
procesmodel. Naast Allison worden ook theoretische inzichten van andere auteurs beschreven die als
aanvulling worden gebruikt.
Het organisationeel proces-model is in tegenstelling tot het rationele actor model gebaseerd op een
besluitvormingsproces waarbij de overheid niet uit een unitaire actor bestaat, maar uit met elkaar
verbonden organisaties. Elke organisatie binnen de overheid heeft haar eigen specialisme en taak
(Allison, 1971) en zodoende is er sprake van een vorm van decentralisatie. Door deze decentralisatie
van taken en doelen zullen bij beleidsproblemen, zoals crisissituaties, organisaties elk een eigen deel
van het probleem proberen op te lossen. De omgang met handelingsperspectieven zorgt, onder
andere met de organisatiecultuur (Schein, 1990), middelen en doelen (Allison, 1971) voor de
zogenaamde Standard Operating Procedures (Allison, 1971). Door deze procedures heeft elke
organisatie haar eigen gestandaardiseerde processen en handelingen voor vooraf geënsceneerde
problemen. Op deze manier bekijken verschillende organisaties vanuit een eigen perspectief, met
eigen oplossingsalternatieven en consequenties naar een probleem. De overheid besluit niet als een
unitaire actor, maar bestaat uit verschillende sub-beslissers die uiteindelijk samen tot een besluit
komen. Om onderzoek te doen naar een besluitvormingsproces met dit organisationeel procesmodel
als lens moet de feitelijke uitwerking van Standard Operating Procedures en de uitkomsten van de
verschillende organisatieonderdelen worden onderzocht.
Bij dit model hanteert Allison (1971) wederom enkele proposities. Bestaande organisatiecapaciteiten
beïnvloeden de besluitvorming terwijl de prioriteiten van deze organisaties de implementatie van het
besluit vormgeven. Deze implementatie reflecteert op voorgaand beleid en routines. Het gevaar
bestaat dat beslissers de kracht van het ambtenarenapparaat onderschatten, anders gezegd: iets
besluiten wat praktisch niet haalbaar is. Door het gebruik van routines en door bureaucratische
processen verloopt besluitvorming incrementeel en zijn organisaties weinig flexibel. Doordat beleid en
besluitvorming incrementeel verloopt is er behoefte aan een langetermijnplanning. Resultaten van
beleid en besluiten worden niet gedeeld met andere organisaties, maar dienen de positie van de eigen
organisatie. De taakstelling van de organisatie wordt mogelijk aangepast om de positie van de
organisatie te verstevigen (Allison, 1971, p. 93). Als laatste noemt Allison dat organisaties niet immuun
zijn voor veranderingen en dat er bijvoorbeeld door beloning, informatie en organisatiebudget
veranderingen kunnen worden geïmplementeerd. De kortetermijnvisie en crisisrespons van beslissers
zorgt echter dat er weinig aandacht is voor organisatieverandering c.q. verbetering.
De besluitvorming rondom de Cubacrisis is aan de hand van dit model door Allison beschreven. Het
falen van de Sovjets om ongezien de raketinstallaties te plaatsen op Cubaanse grond is te verklaren
door het feit dat de Sovjets nog nooit een offensieve raketinstallatie geplaats hadden buiten het eigen
territorium. De omstandigheden in Cuba waren dusdanig anders, dan bijvoorbeeld in de Kaukasus, dat
organisaties met hun eigen, Kaukasische, routines en werkprocedures bezig gingen met de
voorbereidingen voor de raketinstallaties. Deze procedures waren bekend bij de Amerikanen zodat
deze de Sovjets al snel bij de smiezen hadden. Aanvankelijk waren Kennedy en zijn Staf van plan om
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de raketinstallaties aan te vallen met behulp van de Amerikaanse luchtmacht. Deze luchtmacht had
echter geen duidelijk strategie en kon ook weinig inhoudelijks melden over eventuele gevolgen. Er
werd voor een blokkade door de marine gekozen omdat deze al uitgewerkte plannen voor een
blokkade had voorbereid en er rechtstreeks contact kon worden onderhouden met de
scheepscommandanten. De terugtrekking van de Sovjets is onder andere te verklaren door het gebrek
aan langetermijnplanning van dezen. De Sovjets waren onvoorbereid op een detectie door de
Amerikanen en een eventuele sanctie als gevolg daarvan.
Binnen de kaders van de nationale crisisbeheersingsstructuur in Nederland is dit organisationeelprocesmodel toe te passen. Het is niet geheel ondenkbaar dat de politiek een te hoog
verwachtingspatroon heeft van bijvoorbeeld de Nationale Politie. Deze organisatie is bezig met een
grote reorganisatie en er kan zich een situatie voordoen waarbij meer inzet gewenst is, maar deze niet
voor handen is. Een door Ira Helsloot (2012) gebezigde term als risico-regelreflex sluit aan bij dit model.
Beslissers reageren in Helsloot`s visie te snel en irrationeel op risico`s en rampen. Vaak is er bij dit soort
gevallen al sprake van beleid, werkprocedures en routines (lees: rampenplannen), maar worden deze
door politieke motieven niet gevolgd. Op microniveau zou bijvoorbeeld de samenstelling van een
crisisteam er toe kunnen leiden dat er, representatief aan de samenstelling, een sterkere focus op
brandweertaken dan op gezondheidszorgtaken komt.
Routines, gedrag en besluitvormingsprocedures zitten binnen de kaders van de organisatie gesloten,
zoals Allison (1971) beschreef. De totstandkoming van deze afspraken zijn belangrijk voor het
begrijpen van de onderlinge verhoudingen tussen en binnen de verschillende
samenwerkingsverbanden. Het historisch institutionalisme, kort samengevat ‘padafhankelijkheid’
(Pierson, 1993; Hall & Taylor, 1996; Kay, 2005), biedt een theoretische zienswijze op deze
totstandkoming. Door gebruik te maken van dezelfde werkwijzen en procedures wordt getracht
resultaten uit het verleden te behalen (Hall & Taylor, 1996, p. 939) en sluit zodoende aan bij het
organisationeel proces-model van Allison. Het onuitputtelijk gebruiken van erkende kaders kan voor
een veranderingsweerstand zorgen (cf. Allison, 1971, pp.94-95). Echter kan er ook gebruik worden
gemaakt van de erkende kaders, routines en procedures bij de invoer van nieuw beleid (Alison, 1971;
Hall & Taylor, 1996). Ook de drukte van beleid en politiek waardoor niet meer duidelijk is wat de
precieze doelstelling is van de organisatie is (Weick, 1976; Wissema, 1993) kan er weerstand ontstaan
binnen en tussen organisaties. Door onderzoek te doen naar voorafgaande instituties is de positie van
een actor binnen het besluitvormingsproces historisch te verklaren.
Binnen het nationaal stelsel crisisbeheersing zijn er voorbeelden van eenhoofdige leiding en militaire
stafindeling. Er is sprake van een groep, bijvoorbeeld een Minister die met adviseurs tot een beslissing
komt. Ook is dit groepsbesluitvormingsproces toepasbaar op de Cubacrisis, waarbij Kennedy met een
groep adviseurs de besluiten nam. Binnen de groep speelt er een eigen proces. In de groep wordt er
gewerkt naar de structuur en procedures van de organisatie en is er sprake van onderhandeling. Echter
kan er een probleem voordoen dat Janis (1982) groupthink noemt. Bij dit groepsdenken in kleine,
gesloten groepen, wordt er omwille van de goede sfeer in de groep vaak consensus nagestreefd. Om
de medegroepsleden niet af te vallen worden vaak eigen inzichten en opvattingen ondergeschikt
gemaakt aan de groep (Janis, zoals beschreven in Nelissen et al, 2004). Janis onderscheidt drie
“antecedente condities”(Nelissen et al, 2004, p. 202). Ten eerste kent de groep een grote samenhang
en prestige onder de groepsleden. Kleine groepen met besluitnemers die minder goed met elkaar door
een deur kunnen en weinig waardering hebben voor de eigen groep zijn nauwelijks vatbaar voor
groepsdenken. Ten tweede speelt de positie van de groep binnen- en de kwaliteit van de organisatie
een rol. Als de groep bijvoorbeeld een positie heeft bij de besluitvorming van een organisatie en ze
zich af kan sluiten van buiten is er sprake van een fout in de organisatie (Janis, 1982). De samenstelling
is ook belangrijk, er dienen verschillende belangen te worden gediend in de groep en de groep dient
niet geheel homogeen te zijn. Als er sprake is van een groepshoofd dient deze niet partijdig te zijn. Een
groepsleider kan een bepaald besluit doorduwen en zodoende de groepsleden het zwijgen opleggen
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(Janis, 1982). De derde conditie heeft betrekking op de context van de groep. De externe druk op
besluitvorming is groot, terwijl het zelfvertrouwen van de groep klein is. Janis stelt dat groepsdenken
kenmerkend is voor crisissituaties. De groep leidt aan overschatting en er treedt een collectieve
blikvernauwing op (Nelissen, et al, 2004, p. 203). Uit deze beschrijving van Janis is een aantal
kenmerken van de modellen van Allison te destilleren. De positie van de groep binnen de organisatie
en (gestandaardiseerde) procedures hebben een rol en sluiten aan bij dit organisationeel procesmodel.
Maar ook het streven naar consensus is een kenmerk wat is toe te schrijven op Allison. In het Rationele
Actormodel is er sprake van het streven naar consensus over de te hanteren oplossing. Bij
groepsdenken is er ook sprake van het streven naar consensus, echter de manier waarop dit gebeurt
verschilt met het rationele actor-model.
In deze beschrijving van het organisationeel procesmodel van Allison (1971) en de daarbij aanvullende
organisatietheorieën komt onder andere naar voren dat er binnen en tussen organisaties weerstand
en belangenstrijd kan ontstaan. Door deze strijd verloopt het besluitvormingsproces verre van efficiënt
en zal er een discrepantie zijn tussen beleidsdoelen en uitkomsten. Het derde model van Allison
voorziet de besluitvormingsonderzoeker van een lens voor deze conflictsituaties waarin macht een
grotere rol speelt.

2.3.

Model 3. Het Bureaupolitieke model

Allison(1971) stelt in zijn derde model dat de overheid, net als in het tweede model niet unitair is.
Besluitvorming gebeurt zodoende door meerdere actoren als spelers in een beleidsspel. Binnen de
besluitvorming is er vaak sprake van coalities, compromissen en onderhandelingen tussen de
verschillende spelers. Iedere participant in het beleidsspel heeft een eigen verantwoordelijkheid en
dient een eigen belang. Iedere uitkomst, een besluit, is een uitkomst van de onderhandelingen tussen
de verschillende spelers met verschillende belangen. Deze belangen kunnen intern zijn, bijvoorbeeld
een concurrentiestrijd met een collega, of extern. Bij externe belangen spelen media en publiek een
rol. Er ontstaat een cultuur waarbij compromissen sluiten vaak de uitkomst is. Binnen een compromis
is een gewin te behalen om de eigen (organisatie) doelen te halen. Tijdens het onderhandelingsproces
kan bijvoorbeeld selectief met informatie worden omgegaan en er een grotere achterban worden
gecreëerd om daardoor de onderhandelingspositie te verbeteren.
Dit model is door Allison (1971) eveneens verduidelijkt met generaliseerbare proposities. Ter
verduidelijking van het model zullen deze hier worden beschreven. Besluiten zijn een resultante van
een politiek spel. Dit spel is onderhevig aan groot aantal factoren, zoals belangen, uitgangspunten,
voordelen en nadelen voor de betrokken speler en de samenstelling van de deelnemers. Het
uiteindelijke besluit kan door de hevige belangenstrijd afwijken van de oorspronkelijke aanleiding en
intentie van de besluitvorming. Deelnemers aan het besluitvormingsproces streven voornamelijk naar
resultaat op de korte termijn. Besluiten die op de lange termijn pas scoren zijn niet interessant en
veranderen de positie van de actor in het beleidsspel nauwelijks. Een goede score op de korte termijn
zorgt voor een betere onderhandelingspositie in een volgend besluitvormingsproces. De “where you
stand depends on where you sit”(Allison, 1971, p. 176) propositie gaat over de functie die een speler
heeft en welke organisatie deze vertegenwoordigt. Het principaal-agentprincipe, Allison heeft het over
chiefs and indians, speelt binnen dit model tevens een rol. Er is sprake van verschillende belangen en
informatieasymmetrie (misperceptie). Door de beleidsdrukte en de vele beslissingen die moeten
worden genomen nemen beslissers snel genoegen met een compromis, dit principe wordt beschreven
als het 51-49 principe (Allison, p. 178). In het kader van de buitenlandpolitiek is er ook sprake van
betrokkenheid met buitenlandse belangen. De buitenlandse en binnenlandse belangen zijn daardoor
moeilijk te onderscheiden. Niet alleen belangen worden bepaald door de positie of organisatie, maar
er is ook sprake van een bias. Allison: “rarely do two sets of eyes see the same issue” (p. 178). Er
worden verkeerde verwachtingspatronen geschapen over resultaten en deelnemers aan het
beleidsspel.
18

Een reden hiervoor is dat beleidsspelers moeten kiezen tussen verschillende besluitvormingsprocessen
en sommige daarvan prioriteren. De interpretatie van opmerkingen of ingetogenheid tijdens de
besluitvorming kan verkeerd zijn, maar ook de feitelijke verstaanbaarheid kan verkeerd ingeschat. Een
laatste propositie binnen dit model is het verschil van stijl tussen de verschillende deelnemers. Een
militair hanteert een andere vocabulaire als een ambtenaar, ook organisatiecultuur kan voor een
besluitvormingsproces van invloed zijn.
De besluitvorming rondom de Cubacrisis wordt door Allison ook door de lens van dit bureaupolitieke
model beschreven. Anders dan bij de vorige modellen had Allison minder data vanuit Sovjetzijde. De
interne bureaupolitieke strijd bij de Sovjets werd binnenshuis gehouden, de Amerikaanse data was
ruim voor handen. Hier wordt, net als in de vorige paragraaf, voor een meer praktische beschrijving
gekozen om zo het model te duiden. Het besluiten tot een blokkade is binnen the oval office een spel
van duwen en trekken geweest. Een Amerikaanse invasie op de Cubaanse Varkensbaai in april 1961,
anderhalf jaar voor de Cubacrisis speelde een grote rol in de belangenstrijd. Deze invasie, geleid en
geïnitieerd door Amerikaanse centrale inlichtingen agentschap (CIA), mislukte volledig. Hierdoor
vertrouwde de president de adviezen van de CIA niet meer. Een andere omstandigheid was de druk
op de president om hard in te grijpen op Cuba omdat hier op werd aangedrongen door een in
verkiezingsstrijd verwikkelde volksvertegenwoordiging. Door de president en zijn staf werd er druk
uitgeoefend op de Amerikaanse VN-diplomaat, zodoende zouden de Sovjets toegeven en werd er door
de Verenigde Staten harde taal gesproken richting de Sovjet-unie. Deze harde taal werkte als een soort
dekmantel voor de grote belangenstrijd tussen de president en de verschillende chefs-staf in het Witte
huis. Deze belangenstrijd van duwen en trekken, afnemen en gunnen eindigde uiteindelijk in een
besluit tot een blokkade van Cuba in plaats van een luchtaanval of eventuele invasie. Onder de
dekmantel van hevig diplomatenvuur zijn er afspraken gemaakt met de Sovjet-unie. De Verenigde
Staten hadden eerder een zelfde soort raketinstallatie in Turkije geplaatst, voor de Sovjets een zelfde
bedreigende situatie als in Cuba. Als de Sovjet-unie geen ruchtbaarheid aan de afspraken zou geven,
zouden de Amerikanen hun raketten ook terugtrekken. Niet alleen in de besluitvorming binnen de
Amerikaanse overheid is er sprake geweest van een bureaupolitiek spel, ook op het gebied van
geopolitiek was dit model toepasbaar.
Binnen de kaders van het nationale crisisbeheersingsstelsel zijn voorbeelden te bedenken die binnen
het bureaupolitieke besluitvormingsmodel passen. Het betrekken van een bepaalde positie binnen de
hogere adviesorganen en de positie van dit adviesorgaan kan onderhevig zijn aan bureaupolitiek. De
positie van verschillende burgemeesters binnen veiligheidsregio`s is een vorm van bureaupolitiek. Bij
opschaling kan er een gezagsverandering plaatsvinden, de ene burgemeester geeft zijn gezag over op
de andere. Maar er kan ook sprake zijn van een overdracht tussen bestuurslagen. De manier van
werken tussen militairen en civiele autoriteiten is tevens interessant om vanuit dit
besluitvormingsmodel te volgen.
Volgens Hall en Taylor (1996, p. 939) kunnen actoren, in vervolg op Allison ook handelen om enkel hun
eigen belangen te behartigen en zodoende streven naar nutsmaximalisatie. Dit wordt behandeld in
het rationeel institutionalisme (Hall & Taylor, 1996). Besluitnemers voeren een strategisch besluitvormingsbeleid om hun belangen maximaal te behartigen. Hieruit volgt dat het gedrag van de
besluitnemers beïnvloed wordt door de omgeving en andere spelers in de beleidsarena of netwerk. De
Baas (1995, p. 293) stelt dat de metafoor van het beleidsspel geschikt is als beeld voor het verloop van
besluitvormingsprocessen in complexe situaties. De Baas geeft de volgende definitie voor het
beleidsspel: “het beleidsproces waarin verschillende actoren proberen in onderlinge concurrentie hun
eigen doelen te bereiken, terwijl zij daarbij rekening moeten houden met bepaalde spelregels”(De
Baas, 1995, p. 293). Bureaupolitiek heeft niet alleen betrekking op besluitnemers, ook het ambtelijke
apparaat houdt zich hier mee bezig. Een definitie: “door ambtelijke functionarissen en instellingen
geëntameerde politieke processen en gedragingen als gevolg van belangenconcurrentie in het
ambtelijk apparaat”(Rosenthal, Geveke en ‘t Hart, 1994, p. 309).
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Een verklaring voor conflict en de uiteenlopende belangen binnen een organisatie of overheid kan de
grond zijn waarop organisaties een samenwerking met elkaar aangaan. Zo is er het zogenaamde
altruïstic self interest (Seiple, 1996). Het altruïstic self interest houdt in dat actoren binnen de
besluitvormingsarena voor hun eigen gewin de arena in stand houden, maar daarbij wel een
altruïstische schijn over zich heen werpen. De voordelen van het participeren in een beleidsomgeving
is er voor alle spelers, maar daarvoor is een goed lopende samenwerking nodig. Anthony Downs
(Downs, zoals beschreven in Nelissen et al, 2004, p. 207) stelt dat ambtenaren streven naar
nutsmaximalisatie. Er valt onderscheid te maken tussen ambtenaren die voornamelijk voor het eigen
nut werken, maar ook die streven naar behartiging van de status van hun afdeling of dienaars aan de
publieke zaak. Zo heeft ieder zijn eigen nut. Volgens Downs is iedere ambtenaar een homo economicus
en dient dus altijd een nut. Deze these vormt een verklaring voor onderhandelingsgedrag van
betrokken spelers in het beleidsspel. Om onderzoek te doen naar besluitvorming door de lens van het
derde model van Allison (1971) is het belangrijk om de verschillende stakeholders en machtsposities
in kaart te brengen. Zodoende ontstaat er een beeld van welke speler het meeste resultaat boekt uit
de onderhandelingen en welke ideeën en belangen het minst worden gediend bij het behaalde
compromis.
Samengevat bieden de drie besluitvormingsmodellen van Allison (1971) een analysekader voor
besluitvorming ten tijde van crisisomstandigheden. In het eerste model is er sprake van het begrip
rationaliteit. In de beschreven kritieken is duidelijk geworden dat tijdens crisisomstandigheden deze
rationaliteit door besluitnemers haast onmogelijk is te betrachten. Het tweede model gaat uit van een
overheid die bestaat uit meerdere organisaties en verbanden. Besluitvorming gebeurt binnen dit
model voornamelijk vanuit Standard Operation Procedures (SOP`s). Het derde model van Allison voegt
de begrippen conflict, macht, gezag, strategie en beleidsspel toe aan het multi-actormodel.
De drie modellen van Allison geven met betrekking tot dit onderzoek te weinig houvast. Besluitvorming
in een complexe situatie, waarbij de besluitnemers in een netwerkomgeving functioneren en
verschillende betrokken actoren afhankelijkheidsrelaties met elkaar hebben, komt te weinig aan bod
bij Allison. In de volgende paragraaf zal werk van de Nederlandse bestuurskundige Teisman worden
besproken. Teisman gaat verder dan Allison en geeft theoretische verklaringen voor bureaupolitiek en
belangenconflicten. Besluitvorming binnen een netwerk en een organisatie vindt op verschillende
niveaus plaats. Binnen de kaders van het Nationaal Crisisbeheersingsstelsel zijn er verschillende
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden geformeerd. Een analysekader op basis van alleen Allison
houdt te weinig rekening met netwerkbenadering en omgeving, wat op de organisatieverbanden
binnen dit onderzoek van toepassing is. Een synthese van Allison, Teisman en anderen zal uiteindelijk
het analysekader vormen voor dit onderzoek.

2.4.

Complexe besluitvorming in uni-, multi,- en pluricentrisch perspectief

Teisman(1992) onderzoekt de beleidspraktijk vanuit drie verschillende perspectieven. Met deze
modellen probeert Teisman een perspectief te ontwikkelen om samenhang tussen beleidsstructuur,
besluitvorming en middelen te onderzoeken.
De eerste benadering, een unicentrisch perspectief (Teisman, 1992, p.24), gaat uit van een
hiërarchische ordening van betrokken actoren. Er is sprake van een bovengeschikte centrale overheid
die autonoom besluit over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en de res publica. Binnen
dit perspectief is er sprake van een top-down benadering, de overheid kan met dwang haar beleid
implementeren. Binnen dit perspectief gaat een onderzoeker uit van een gefaseerd beleidsproces
(Teisman, p.31). Na agendavorming volgt de beleidsvoorbereiding: het verzamelen van informatie en
alternatieven.
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Besluitvorming binnen dit unicentrisch perspectief vindt plaats door politieke organen met daarbij de
veronderstelling dat dé oplossing bestaat. Dit besluit staat los van opvattingen van andere actoren,
zoals publieke opinie of andere organisaties.
Kritiek op dit perspectief is vergelijkbaar met de kritiek op het rationele actormodel van Allison en het
rationele besluitvormingsproces. De indeling van het beleidsveld in verschillende hiërarchisch
geordende eenheden sluit ook aan bij de kritiek op Allison, de besluitvorming vindt doorgaans door
verschillende organisaties en actoren plaats.
Een tweede benadering van Teisman (1992, p.25) is meer gedecentraliseerd van karakter. Teisman
noemt het een multicentrisch perspectief. Binnen dit perspectief moet de centrale overheid lokale
overheden zo min mogelijk beleid opleggen en beperken. Besluiten dienen niet alleen het algemene
belang, ook het eigen belang van de betrokken autonome actoren wordt gediend. Er vindt als het ware
een beleidsmarkt plaats tussen centrale overheid, lokale overheden en burgers. Ieder dient zijn eigen
zaak. Door juist om te gaan met de omstandigheden van de marktplaats, het waken voor een tragedie
van de meent en de aanwezigheid van een “invisible hand” (Teisman, 1992, p. 32), wordt ook de
algemene zaak bevorderd. De interne besluitvorming bij de betrokken actoren vertoont
overeenkomsten met het unicentrisch perspectief. Het grootste verschil is het acceptatieniveau van
de betrokken multicentrische actoren in het beheersen van de omgeving. Een centrale actor past zich
niet aan de omgeving aan, een actor binnen het multicentrisch perspectief wel. Autonomie is volgens
Teisman tevens een probleem binnen dit perspectief. Het is onmogelijk voor actoren om zelfstandig
de eigen en de algemene belangen te verwezenlijken. Hiervoor zijn de middelen en gezag niet
aanwezig bij lokale overheden, dus moet er met andere actoren worden samengewerkt. Succesvol
beleid en besluitvorming komt volgens Teisman alleen tot stand als er verdere interactie plaatsvindt
tussen de diverse actoren. De dwang uit het eerste perspectief en het marktmechanisme in het
multicentrisch perspectief werken daarom niet.
Tegenover de gedachte van centrale en lokale autonomie is in het pluricentrisch perspectief
‘vervlechting’ het sleutelbegrip. Door samenwerking van de verschillende betrokken actoren zal er
uiteindelijk beleid tot stand worden gebracht. Naast samenwerking is er ook sprake van bureaupolitiek
binnen dit perspectief. Bureaupolitieke strijd is volgens Teisman “geen verfoeilijke tijdsverspilling”
(1992, p. 230), dit zou namelijk de kwaliteit van besluiten kunnen verhogen. Tussen de verschillende
bestuurslagen is er sprake van bureaupolitiek, aldus Teisman. Het niveau van deze belangenstrijd
verschilt. Bij de rijksoverheid is er kans op mijdingsstrategieën en kan zelfs de metafoor
loopgravenoorlog gebruikt worden. Teisman blijft in militair jargon: “Bureaupolitieke strijd hoeft niet
per se altijd het torpederen van andermans voorstellen te betekenen”(Teisman, 1992, p. 231). Spelers
van het beleidsspel dienen zich wel aan bepaalde spelregels te houden. Formeel is er sprake van de
algemene beginselen voor behoorlijk bestuur en verschillende wetgeving. Informeel moet er openlijk
over strategieën en belangen worden gesproken. Op basis van ervaringen uit het verleden zijn actoren
bang hun autonomie te verliezen vanwege de grote mate van interactie met en beïnvloeding door
andere spelers. Teisman concludeert dit aan de hand van een onderzoek naar grootschalige
infrastructurele projecten waarbij verschillende overheden met elkaar tot besluiten moeten komen.
De relatie tussen de centrale en lokale overheden in een gedecentraliseerde eenheidsstaat is volgens
Teisman gespannen (1992, p.228). Enerzijds bestaat de centrale neiging tot eenheid van bevel,
anderzijds is er het lokale verlangen naar autonomie. Teisman (1992, p.224) stelt dat op autonomie
gebaseerde besluitvormingsstelsels het gevaar met zich meebrengen van suboptimale beslissingen.
Allerlei externaliteiten zouden niet in overweging worden genomen. Participatie van een actor die
doelen representeert van een hoger schaalniveau is volgens Teisman gewenst.
Binnen dit perspectief hebben centrale en decentrale actoren een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie
met elkaar. Volgens Teisman is dit pluricentrisch perspectief dé bril om het beleidsproces van lokale
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overheden en centrale overheid te kunnen onderzoeken. Vanwege de belangen die spelen en andere
factoren die invloed hebben op besluitvorming is deze vorm van beleidsvorming complex.
Complexiteit wordt ook veroorzaakt doordat er sprake is van meerdere besluitvormingseenheden,
meerdere besluiten en meerdere besluitvormingsprocessen (Teisman, p. 32). Besluiten zijn het
resultaat van deelbesluiten, procedures en de afstemming tussen de betrokken actoren. Actoren
dienen flexibel te zijn en moeten bereid zijn om plannen te heroverwegen en aan te passen. Door de
vervlechting met de verschillende processen en actoren is er nauwelijks sprake van beleidsfases, maar
wordt er per situatie gekeken welke volgorde of procedure de besluitvorming het meest optimaliseert.
In figuur 2 worden de drie perspectieven van Teisman samengevat.

Figuur 2. Besluitvorming binnen de drie perspectieven, overgenomen uit Complexe besluitvorming: een
pluricentrisch perspectief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen (p. 33), Teisman, Geert, R., 1992,
s`Gravenhage, VUGA.

Een terugblik op figuur 1 (pag. 4) laat zien dat de actoren binnen het Nationaal Stelsel Crisisbeheersing,
net zoals in Allison`s tweede model met elkaar verbonden zijn. Volgens Teisman (1992) vindt er een
institutionalisering plaats binnen de netwerken bij overheidsprojecten en beleid. De actoren zijn tot
elkaar veroordeeld op het moment dat het gaat om het leveren van middelen. Voorbeelden van deze
middelen zijn financiële middelen of kennis. Sommige middelen zijn onlosmakelijk verbonden met
bepaalde specifieke actoren. Hier spreekt Teisman van asymmetrische relaties. Deze asymmetrische
verhoudingen tussen de betrokken spelers in het netwerk zorgen voor de instandhouding van het
netwerk. Actoren zijn van elkaar afhankelijk door de middelen die andere actoren kunnen leveren.
Wederzijdse afhankelijkheid, door Bollen (2002) interdependentie genoemd, is eveneens een
kernbegrip binnen de netwerkbenadering. Wederzijdse afhankelijkheid kan onder meer verklaard
worden bij de hierboven al uitgelegde asymmetrische vorm van de relaties binnen het netwerk. Maar
Teisman onderscheidt drie verschillende vormen van wederzijdse afhankelijkheid binnen een
beleidsnetwerk, namelijk (1) de verdeling van middelen, (2) de acceptatie van de tekortkomingen van
de eigen partij/actor en als derde het vermogen tot interactie met de andere actoren en andere
netwerken.
De eerste vorm van wederzijdse afhankelijkheid is de verdeling van middelen en is reeds beschreven.
Ten tweede is er de wederzijdse afhankelijkheid met betrekking tot de ambities van de actoren. Het is
mogelijk dat actoren zichzelf iets ten doel stellen waarbij ze zelf alle middelen kunnen leveren.
Afhankelijkheid van andere actoren is een gevolg van de ambitie van de actor zelf. Door het ambitieuze
karakter van een actor komt er volgens Teisman (1992) conflict binnen het netwerk. Als duidelijk wordt
dat de ambities van de actor niet worden uitgevoerd of kunnen worden uitgevoerd door de andere
actoren kan er een bureaupolitiek spel ontstaan van mijden en begunstigen.
Als derde vorm van wederzijdse afhankelijkheid noemt Teisman (1992) het open staan voor actoren
en andere netwerken, oftewel het vergroten van de eigen grenzen. Het is belangrijk hierin dat spelers
binnen het netwerk zich inzetten voor het goede verloop van het beleidsproces en zo een gunstig
netwerkklimaat zonder conflict creëren. Teisman stelt dat als organisaties hun grenzen open laten voor
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andere actoren in het netwerk, dit een goede indicatie is voor de mate van acceptatie van hun
afhankelijkheid.
Wederzijdse afhankelijkheid is een kernbegrip in het pluricentrisch perspectief van Teisman (1992).
Het dwingt actoren tot interactie. In deze interactie bepalen de verschillende actoren welke doelen
haalbaar zijn en welke middelen inzetbaar. Interactie leidt tot verder geïnformeerde beleidsarena’s en
daarmee tot rationeler beleid. Volgens Teisman ligt in deze gedachte de legitimering voor
netwerkstructuren (1992, p. 224). De vervlechting versterkt het netwerk in het tijdig reageren op
externe veranderingen, maar ook tegen netwerkactoren die een eigen koers gaan varen en het
netwerk ondermijnen.
Van de drie beleidsvormingsmodellen van Teisman zijn vooral het multi- en het pluricentrische model
toepasbaar op de besluitvorming binnen het nationaal stelsel crisisbeheersing. Juist bij het besluiten
tot op- of afschalen spelen meerdere bestuurslagen een rol. Besluitvorming binnen de kaders van het
nationale crisisbeheersingsstelsel speelt zich af in een netwerk, waar verschillende actoren met elkaar
verbonden zijn en afhankelijkheidsrelaties hebben. Deze beschrijving van de afhankelijkheidsrelaties
in een netwerk zijn een aanvulling op het werk van Allison, die nauwelijks aandacht besteedt aan
netwerken en samenwerkingsrelaties. Een analysekader voor deze besluitvorming is een synthese van
onder andere de modellen van Allison en Teisman.

2.5.

Het analysekader: theoretische synthese

Om een analysekader te vormen van bovengenoemde theoretische perspectieven is een ander
theoretisch inzicht nodig als katalysator voor synthese. Autonomie is een begrip dat zowel bij Allison
(1971) als Teisman (1992) veelvuldig van toepassing is. Een theoretisch inzicht van Helsloot (2012)
vormt een aanleiding voor uniforme (groeps)besluitvorming onder complexe omstandigheden en
autonomie bij crisisbesluitvorming. Bij een uniforme aansturing, waarbij de modellen van Allison en
Teisman terugkomen is er sprake van een persoon, of beperkte groep, die eenduidig tot een besluit
komt.
In de oratie van Ira Helsloot aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2012) haalt Helsloot 4 principes
aan van waaruit hij onderzoek uitvoert naar de bestuurlijke dimensie van rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Het vierde principe wat in zijn rede wordt aangehaald luidt dat ”samenwerking tussen
autonome professionele organisaties altijd beperkt is, omdat voor leidinggevende professionals
autonomie zwaarder weegt dan efficiency” (Helsloot, 2012, p. 25). Deze these haakt onder andere aan
bij Downs (Nelissen et al, 2004) en Allison`s derde model. Ook binnen het multi- en pluricentrisch
perspectief van Teisman speelt autonomie een rol van betekenis in negatieve zin: een streven naar
autonomie of een besluitvormingsmodel dat van autonomie uit gaat is leidt niet tot optimale besluiten.
Er is constant sprake van een algemeen belang en het belang van de organisatie. Het belang van de
organisatie vertaalt zich vaak in een streven naar autonomie. Net als Helsloot levert dit streven naar
autonomie problemen op in de besluitvorming en samenwerking. In de geest van Helsloot is het
daarom noodzakelijk dat er een “overkoepelende aansturing door een integraal verantwoordelijk
bestuur” is (Helsloot, 2012, p. 25) om zodoende doelmatigheid te bewerkstelligen. Helsloot stelt dat
de verschillende professionals door de bank genomen goed met elkaar samenwerken bij het nastreven
van een gedeeld doel. Het wordt volgens Helsloot een ander verhaal als er taken worden uitbesteed
aan andere organisaties. In een situatie waarin taken die een professionele organisatie vanuit eigen
overweging zelf uit kan voeren, maar in het kader van effectiviteit en efficiëntie worden uitbesteed
aan andere professionele organisaties, komt het voor de eerste organisatie over als een inbreuk op de
autonomie. Samenwerking tussen verschillende professionele organisaties op een effectieve en
efficiënte manier is dus niet mogelijk. Helsloot stelt dat “wanneer samenwerking cruciaal is voor de
effectiviteit en efficiency van een veiligheidsstelsel, de verschillende organisatieonderdelen onder één
bestuur of ambtelijke leiding dienen te vallen om deze samenwerking af te dwingen” (Helsloot, 2012,
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p. 26). Veel gebezigde termen in de veiligheidsliteratuur als “integraliteit”(Helsloot, 2012) en “unité de
doctrine”(Veiligheidsberaad, 2013) sluiten hier op aan.
De door Allison (1971) en Teisman (1992) beschreven en beoordeelde bureaupolitiek speelt zich af
binnen deze visie van Helsloot. Er is een machtsstrijd tussen verschillende organisatieonderdelen. Door
deze onderdelen onder een bestuur of ambtelijke leiding te verenigen zou de samenwerking
verbeteren. Samenwerken en het bewustzijn van afhankelijkheid van andere organisaties is een
kernpunt in de netwerkbenadering van Teisman.
Helsloot (2012) en elementen van Teisman (1992) en Allison (1971) kunnen worden gecombineerd in
een model, het analysekader voor dit onderzoek. Bij de besluitvorming ten tijde van de Cubacrisis
speelden de meeste besluitrondes zich af in een groep adviseurs rondom de president. Adviesorganen
en bestuursorganen die behelst zijn met besluiten tot op- of afschalen werken in eenzelfde soort
groep. In een gemeentelijk beleidsteam en regionaal beleidsteam zijn bestuurders en adviseurs
aanwezig. Op het hogere rijksniveau, de LOS, ICCb en de MCCb is de rolverdeling vergelijkbaar met die
van het lokale bestuur in crisismodus. De onderzoeker heeft een analysekader nodig om de
verhoudingen binnen een groep te onderzoeken en zodoende de resultaten van het
besluitvormingsproces te verklaren. In wezen bestaat dit kader uit een positief geformuleerde vorm
van groupthink, die raakvlakken heeft met het organisationeel procesmodel, bureaupolitiek en de
netwerkbenadering. Bij uniforme aansturing, te denken valt bijvoorbeeld aan een militaire
commandostructuur met staf en adviseurs, dienen de voorwaarden voor groupthink te worden
beperkt. Helsloot`s principe is de aanleiding geweest om theoretische perspectieven te zoeken bij een
uniform besluitvormingsproces in crisissituaties.
Uitgaande van de doelstelling van dit onderzoek: “Het duiden van de condities, randvoorwaarden,
posities en percepties van betrokken actoren rondom besluitvorming bij opschaling van de coördinatie
en bestrijding van regio-overschrijdende calamiteiten in Nederland teneinde het besluitvormingsproces
en de uitwerking te verklaren.” dienen er kortweg twee zaken te worden behandeld: het
besluitvormingsproces en factoren die bij deelnemers aan het besluitvormingsproces een rol spelen.
Het analysemodel voor het besluitvormingsproces, met als doel een lens te vormen voor onderzoek
naar de manier waarop besluiten worden genomen, is afkomstig uit de theoretische synthese van de
vorige paragraaf.
Het onderzoeken van de besluitvorming binnen de (multidisciplinaire) organisaties gebeurt door de
lens van dit analysekader:
- Binnen de organisatie is er sprake van één persoon, of beperkte groep, die besluiten neemt. Als
er binnen een groep besluiten worden genomen is dat op basis van consensus.
- Er is een groepshoofd en deze dient onpartijdig, zelfverzekerd en stressbestendig te zijn tijdens
crisisomstandigheden.
- Het groepshoofd is een aparte entiteit en geniet een vorm van zelfstandigheid.
- De groep geniet enige privileges en heeft een prestigieuze samenstelling. Het groepsbelang is van
grote waarde bij besluitvorming.
- Het optreden van groupthink is niet ondenkbaar.
- De groep handelt als unitaire actor naar de omgeving en doet dit via beleidsmatig vormgegeven
werkwijzen en procedures, via een aangewezen voorzitter.
- Binnen de groep spelen verschillende belangen van verschillende deelnemers een rol bij
besluitvorming.
- Er is sprake van afhankelijkheid binnen de groep, op professioneel en sociaal gebied.
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2.6.

Besluitvorming in een complexe omgeving

Naast het besluitvormingsproces binnen de organisatie speelt de context en omgeving een rol bij
uitwerking en uitvoering van de besluitvorming. Factoren binnen en buiten de organisatie beïnvloeden
de besluitvorming. Nadat in de vorige paragraaf een analysekader is beschreven, dient er in dit
theoretisch kader ook een conceptueel model worden geconstrueerd. In deze paragraaf zal er verder
worden ingegaan op besluitvorming in een complexe omgeving, kort genoemd: crisisbesluitvorming.
Factoren die binnen het analysekader passen en van toepassing zijn op besluitvorming bij op- en
afschalen ten tijde van een bovenregionale calamiteit worden in deze paragraaf beschreven. In
voorgaande paragrafen zijn ook enkele factoren beschreven, deze zullen hier worden aangehaald.
Crisisbesluitvorming is volgens Rosenthal en Boin (1998, p. 46) een vorm van besluitvorming onder
druk. De druk is een gevolg van een beperkte hoeveelheid tijd en het gebrek aan (juiste) informatie.
Beleidsbepalers, op zowel bestuurlijk als operationeel niveau streven naar besluiten die doeltreffend
en doelmatig leiden tot het bestrijden van een calamiteit en beheersing van de crisis. Dit is volgens
Rosenthal en Boin een zeer moeilijke en welhaast onmogelijke opgave. De oorzaak van de crisis is niet
duidelijk. Daarnaast zijn problemen vaak met elkaar in verband of causaal gerelateerd. De duur van de
besluitvormingsperiode is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van de
aangeboden informatie.
In aanvulling op Rosenthal en Boin geven Klein, Calderwood, Orasanu en Zsambok (1993) een verdere
duiding aan de problemen rondom besluitvorming. Zij geven aan dat besluiten geen keuzemomenten
zijn tussen een gelimiteerd aantal alternatieven waarbij de causaliteit zeer goed te overzien is. Deze
these heeft geleid tot het ontstaan van een stroming die zich Naturalistic Decision Making (NDM)
noemt. Onderzoekers van de NDM-stroming stellen dat er (omgevings)factoren zijn die door
besluitvormingsmodellen niet worden meegerekend. De auteurs onderscheiden zeven
omgevingsfactoren;
- Beleidsvraagstukken worden ongestructureerd aan de besluitnemers aangeboden. De volgorde
van op te lossen problemen is zodoende onduidelijk. Vanuit bevolking, politiek en uitvoerende
organisaties kunnen vraagstukken worden afgevuurd op de crisisorganisatie. Het in
rampenplannen of crisishandleidingen ordenen en waarderen van aanbieders kan voorzien in
doelmatiger besluitvorming.
- In de dynamische omgeving speelt informatievoorziening een grote rol. Veel informatie komt niet
tijdig tot de beslissers of informatie wordt, al dan niet bewust, selectief doorgegeven. In een
crisissituatie, waarbij een crisisteam op basis van de aangeboden informatie besluiten neemt, is
de relevantie van de aangeboden informatie verschillend. Er kan sprake zijn van verouderde
informatie, elkaar tegensprekende informatie of irrelevante informatie die in een crisissituatie
verkeerd wordt beoordeeld.
- Er vindt een vervlechting van doelen plaats of er ontstaat een hiërarchie tussen de verschillende
vraagstukken. Naast beleidsmatig ordenen van vraagstukken en aanbieders zorgt de
crisisomgeving er voor dat deze ordening ad hoc plaatsvindt.
- (crisis)Besluitvorming is een cyclisch proces. Beslissingen uit het verleden komen doormiddel van
feedback-loops terug bij de beslissers. Deze besluiten kunnen elkaar in effectiviteit
beconcurreren.
- Doordat er sprake is van tijdsdruk komen de kwaliteit van proces en uiteindelijk besluit onder druk
te staan. Besluitvormingsstrategieën, zoals onderhandeling of besluiten op basis van rationaliteit
kunnen niet worden geïmplementeerd vanwege de bijzondere omgevingsfactoren.
- Bij complexe besluitvorming zijn er vaak meerdere spelende belangen. Een beslisser zal altijd
meerdere belangen moeten behartigen tijdens het besluitvormingsproces. In een crisissituatie
waarbij een beslisser zowel verantwoording aflegt aan onder andere personeel, politiek, media
en (mede)burgers, dient de beslisser deze groepen zoveel mogelijk toe te treden in hun belangen.
- Bij een besluitvormingsproces zijn er doorgaans meerdere actoren betrokken. In een crisisteam
zitten bijvoorbeeld afvaardigingen van verschillende kolommen en overheden die betrokken zijn
bij het nemen van een besluit.
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De Baas (1995, p. 251) voegt hieraan toe de door Cohen, March en Olson (beschreven in De Baas, 1995,
p.220) genoemde kenmerken van een georganiseerde anarchie;
- Onduidelijke of omstreden doelstellingen
- Onbekendheid van de benodigde middelen en twijfel aan hun effectiviteit
- Een wisselend patroon van deelnemers aan de besluitvorming
Gezien de beschreven besluitvormingsmodellen van Allison (1971) en Teisman (1992) zijn de
beschreven omgevingsfactoren niet geheel onbekend. Wel kan nu de invloed van de omgeving beter
naar de praktijk worden vertaald. In een crisissituatie kan er sprake zijn van schaarste van
hulpgoederen of hulpdiensten waardoor er onwetendheid kan ontstaan op het gebied van beschikbare
middelen. Ook de informatie die vanuit het calamiteitengebied richting besluitnemers komt kan
verkeerd worden geïnterpreteerd. Een omstreden doelstelling zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen
bij ethische afwegingen bij evacuaties. Beslissers moeten in extreme situaties besluiten kunnen nemen
over leven en dood. Bij rampscenario`s waar er voor een lange periode met een crisisteam moet
worden vergaderd is het niet ondenkbaar dat er afgewisseld wordt in het personeelsbestand. Een
locoburgemeester kan het overnemen van de burgemeester of een plaatsvervangend commandant
vervangt vanwege de hoge werkdruk en fysieke ongemakken zijn leidinggevende.
Conceptueel model
Het conceptueel model voor dit onderzoek bestaat uit variabelen die van invloed zijn op de
besluitvorming bij op- of afschalen bij bovenregionaal gecoördineerde crisisbeheersing en
rampenbestrijding. Centraal in dit onderzoek is de these dat bij een regionale of bovenregionale
calamiteit er besluitvorming plaatsvindt met betrekking tot het op- of afschalen bij de bestrijding en
beheersing van deze calamiteit. Verschillende beschreven theoretische inzichten zijn van invloed op
deze besluitvorming en vormen interveniërende variabalen. De afhankelijke variabele is in dit
onderzoek de uitwerking van de besluitvorming, het opschalen of niet. De onafhankelijke variabele, de
besluitvorming, wordt ondersteund door de interveniërende variabelen. De in het model betrokken
interveniërende variabelen zijn van invloed op de besluitvorming. Alle gedestilleerde variabelen,
samengevat in onderstaande tekst, passen binnen de kaders van het analysekader en zijn afkomstig
uit, of verweven met de drie leidende auteurs van het analysekader: Allison, Teisman en Helsloot.
Onderstaand worden de relevante theoretische perspectieven kort samengevat en bijeengebracht in
een conceptueel model. In het model zijn de variabelen onderverdeeld in twee boxen; interne en
externe factoren.
Eerst volgen de interne factoren. Binnen organisaties zouden alle onderdelen bekend moeten zijn met
de doelstellingen van de organisatie en de belangen die de organisatie nastreeft binnen het
besluitvormingsproces (Allison, 1972). Deze belangen en doelstellingen hebben invloed op de
visie/perceptie op samenwerken. Is samenwerking een middel om doelstellingen te behalen? Een
organisatie zou zich af moeten vragen wat er onder samenwerking wordt verstaan en hoe de
organisatie zich daaraan aan zou kunnen passen (Scholten, 2007; Teisman, 1992). De bekendheid van
de doelstellingen, taken en de visie op samenwerking is een eerste interveniërende variabele.
Een sterke focus op het behoud van autonomie is volgens Helsloot (2012) en Teisman een beperking
voor de uitwerking van besluitvorming. Het streven naar autonomie is een stap verder dan het
behartigen van eigen belangen en is daarom een interveniërende variabele.
Binnen organisaties kan er zich weerstand voordoen bij samenwerking met andere actoren, deze kan
zich bijvoorbeeld uitten door onbekendheid met de gebruiken van anderen, maar ook door grote
werkdruk door bijvoorbeeld bezuinigingen of reorganisaties (`t Hart, 2001). Een laatste interne
variabele is institutionalisering. Hierin komen de SOP`s uit Allison`s organisationeel procesmodel, Janis`
groupthink en het historisch institutionalisme samen. Door geprogrammeerd beleid met vaste
procedures kan crisisbesluitvorming worden beïnvloedt.
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Niet alleen kan er intern sprake zijn van weerstand, ook externe weerstand is van invloed op
besluitvorming. Andere organisaties, buiten het netwerk, willen niet deelnemen of ten dienst zijn aan
het besluitvormingsproces. Publieke opinie kan zich tegen de organisatie of beleid (`t Hart, 2001) keren
waardoor ambtelijke processen gepolitiseerd worden.
Een organisatie dient niet alleen intern een consequent beleid voeren, ook binnen het beleidsnetwerk
moeten andere netwerkactoren weten wat zij aan een andere actor hebben. Binnen het netwerk
ontstaan afhankelijkheidsrelaties (Teisman, 1992) en dienen spelers elkaar te accepteren. Het
bewustzijn van deze interdependentie is volgens Teisman (1992) en Bollen (2002) een voorwaarde
voor het slagen van besluitvorming binnen een beleidsnetwerk zoals het nationaal
crisisbeheersingsstelsel. Het bewustzijn van de afhankelijkheidsrelaties is een interveniërende
variabele.
De mate waarin een actor zich inzet voor het behoud van het netwerk kan geconcretiseerd worden
aan de hand van Seiple, Helsloot, Teisman en Allison. De strategieën die worden gevoerd bij
besluitvorming zijn van invloed op de uitwerkingen van de besluitvorming. Een strategie waarbij een
actor middels altruïstische schijn andere belangen dient is tevens beperkend voor het slagen van
besluitvorming en implementatie (Seiple, 1996). Het strategisch behartigen van eigenbelang komt
terug in de Bureaupolitiek van Allison en Teisman. In bureaupolitiek is er vaak sprake van
coalitievorming (Allison, 1972; Teisman, 1992). Sociale verhoudingen binnen het besluitvormingsproces kunnen het vormen van coalities bespoedigen of vertragen. Bureaupolitiek, met daarin
ingeklemd de coalitievorming, strategieën en sociale verhoudingen, is een laatste interveniërende
variabele.

Bekendheid
doelstellingen en
samenwerking
Streven naar autonomie
Interne weerstand
Besluitvorming bij
op- en afschalen

Institutionalisering

Besluitvorming:
Opschalen of niet?

Externe weerstand
Bewustzijn van
interdependentie

Bureaupolitiek

Figuur 3. Conceptueel model. In de box met de lichte achtergrond zijn de interne factoren
ondergebracht. Externe factoren zijn in de donkere box ondergebracht.
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In dit theoretisch kader zijn verschillende relevante theoretische perspectieven behandeld die van
toepassing zijn op besluitvorming bij bovenregionale en regionale calamiteiten. Deze besluitvorming
vindt plaats in een complexe omgeving en er zijn mede daardoor verschillende factoren van invloed
op de uitwerking van deze besluitvorming. Er is in dit hoofdstuk een analysekader beschreven en
geconstrueerd van waaruit de empirie onderzocht kan worden. De synthetisering van de
besluitvormingsmodellen van Allison en Teisman, tezamen met inzichten van Helsloot en Janis zijn een
lens voor de onderzoeker. In het conceptueel model zijn zeven beïnvloedingsfactoren gedestilleerd uit
de verschillende behandelde theoretische perspectieven. In het volgende hoofdstuk worden deze
zeven factoren als variabelen geoperationaliseerd en geprepareerd voor empirisch onderzoek.
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3. Methodologisch kader
In het methodologisch kader worden de methoden van onderzoek voor dit onderzoek behandeld. De
methoden dienen ervoor om de gestelde doelen in de doelstelling op een valide en betrouwbare
manier te behalen. Het onderzoek is kwalitatief van aard. De onderzoeksmethoden die gekozen zijn
voor het onderzoek passen binnen de kaders van kwalitatief onderzoek. Voordat de methoden van
onderzoek worden beschreven zal er een operationalisatie plaatsvinden. Bij deze operationalisatie
wordt er beschreven hoe de gevonden theoretische inzichten worden toegepast binnen dit onderzoek.
Aan de hand van de operationalisatie worden bijvoorbeeld interviewvragen geformuleerd en een
selectie gemaakt met betrekking tot de te bestuderen literatuur. Na de operationalisatie zullen het
onderwerp van onderzoek en de periode van onderzoek beschreven worden.

3.1.

Onderzoekstypen

Voordat de operationalisatie beschreven wordt zal eerst de onderzoeksopzet worden beschreven. De
opzet van het kwalitatieve onderzoek bestaat uit twee delen; een vergelijkende casestudy en een
literatuuronderzoek. De gestelde onderzoeksvraag en geformuleerde doelstelling van het onderzoek
beperken het onderzoeksdomein tot de betrokken actoren binnen het nationaal stelsel van
crisisbeheersing. Het geheel van personen, organisaties en beleid waar uitspraken over worden gedaan
is vertegenwoordigd in figuur 1. In de tekst wordt ook geschreven over “het domein fysieke veiligheid”,
“het stelsel van crisisbeheersing” en “betrokken actoren uit het Nationaal Handboek crisisbeheersing”.
Bijkomend is het regionale niveau, waar veiligheidsregio`s, burgemeesters en voorzitters
veiligheidsregio een bestuurlijke en besluitnemende rol spelen.

Vergelijkende casestudy
Om een eventueel verschil tussen het voorgeschreven beleid en de daadwerkelijke feitelijke invulling
daarvan bij bovenregionale calamiteiten te onderzoeken zijn er drie cases uitgekozen. Deze cases, de
brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, de dreigende watersnood in oost Groningen begin 2012 en
oefening Vulcanus, zijn vanwege hun opschalingsniveau een best practice. In Nederland vinden weinig
incidenten plaats waarbij wordt opgeschaald naar GRIP4. Een opschaling naar GRIP5 of GRIP Rijk is nog
nooit voorgekomen. Het opschalingsniveau, met de daarbij horende beleidsmatige maatregelen en
het bovenregionale karakter van de calamiteiten zijn daardoor te hanteren als casus voor
bovenregionale aansturing bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk is onder andere de aanleiding geweest voor het veranderen van
het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en voor het implementeren van de GRIP5. Door
evaluaties en uitgewerkte interviews van medewerkers van de gemeente Moerdijk te gebruiken is deze
casus bruikbaar voor het onderzoeken naar de feitelijke uitwerking van het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming en multidisciplinaire samenwerking bij crisissituaties. De dreigende watersnood
in het oosten van Groningen is gekozen vanwege de zeer praktische invulling die is gegeven aan civielmilitaire samenwerking, de lange duur van een hoog opschalingsniveau en andere vormen van
multidisciplinaire samenwerking. De oefening Vulcanus is een oefening geweest waarbij is opgeschaald
naar GRIP Rijk. De evaluaties van deze oefening, alsmede de reacties daar op in interviews zijn een
geüpdatete indruk over de staat van de feitelijke uitvoering van het NHC.
Een casestudy is een valide methode om een ontwikkeling te onderzoeken in de besluitvorming bij
bovenregionale crises en rampen. Ook is de casestudy geschikt om eventuele discrepantie tussen
beleid en praktijk te verklaren. De drie gekozen cases spelen zich ongeveer een jaar na elkaar af.
Eventuele opgedane ervaringen en lessen uit voorgaande calamiteiten zou kunnen zijn toegepast op
latere calamiteiten. Door gebruik te maken van schriftelijke bronnen, interviews en meerdere inzichten
is data met betrekking tot deze cases vergaart. Door gebruik te maken van codering zijn de uitspraken
als gevolg van de vergelijkende analyse generaliseerbaar.
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Literatuurstudie
Om het formele beleidskader rondom besluitvorming bij op- en afschalen vast te stellen en de
nationale crisisbeheersingsstructuur te duiden is er gebruik gemaakt van formele beleidsnota`s,
wetten en voorschriften. De belangrijkste wetten die een rol spelen binnen deze kaders zijn de
grondwet, de Wet Veiligheidsregio`s en de nieuwe Politiewet. Het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming van de NCTV uit 2013 is het document waarin de gehele crisisbeheersings- en
rampenbestrijdingsbesluitvorming wordt beschreven. Alle betrokken organisaties, alsmede de relaties
tussen deze organisaties worden hierin behandeld. Het nationaal handboek geldt als leidend
document voor betrokken organisaties.
Bij het onderzoek naar de feitelijke implementatie van het beleid wordt gebruik gemaakt van
secundaire schriftelijke bronnen, zoals uitgewerkte interviews, onderzoeksrapporten, wetsevaluaties
en oefeningsevaluaties.

3.2.

Operationalisatie

De in het theoretisch kader beschreven theoretische modellen en inzichten moeten in het onderzoek
worden ingepast. Daartoe is er een verbinding gemaakt tussen de gebruikte theorieën en de
geformuleerde doelstelling van dit onderzoek. De behandelde besluitvormingsmodellen van Allison en
Teisman zijn in het theoretisch kader gecombineerd in het analysekader. Vanuit dit analysekader is
een concreter conceptueel kader gevormd. Hierbij zijn theoretisch gefundeerde factoren gegeven die
invloed uitoefenen op de besluitvorming die plaatsvindt binnen het onderzoeksdomein, bezien vanuit
het analysekader. Deze factoren zijn in het conceptueel model weergegeven als interveniërende
variabelen.
Factoren met invloed op besluitvorming
In het conceptueel kader is in tekstblokken een zevental interveniërende variabelen weergegeven.
Deze variabelen hebben als factor invloed op de besluitvorming en de uitwerking van de
besluitvorming. De gevonden variabelen zijn gelieerd aan de ‘condities, randvoorwaarden, posities en
percepties’ van de deelnemers aan het besluitvormingsproces zoals in de doelstelling van het
onderzoek is geformuleerd.
Uit de gerelateerde theoretische perspectieven uit het vorige hoofdstuk zijn zeven variabelen
gedestilleerd. Sommige theoretische inzichten hebben overeenkomstige aspecten zijn in het
conceptueel model gecombineerd. Onderstaande factoren worden aan de hand van indicatoren en
algemeen geformuleerde vragen geoperationaliseerd.
1. Bekendheid met doelstellingen en samenwerking
De mate van kennis over de doelstellingen en taken van de eigen organisatie, de
samenwerking tussen de verschillende organisaties en de visie op het begrip “samenwerking”
is de eerste factor die gemeten wordt. Het verschil in visie wat verschillende betrokken actoren
op samenwerking hebben, is een indicator voor een ambigue opvatting tussen de betrokken
actoren van het begrip samenwerking. Een verschil van mening tussen betrokken actoren op
het gebied van de doelstellingen en taken is een indicator voor een gebrek aan bekendheid
met doelstellingen en taken.
De volgende algemeen geformuleerde vragen geven inzicht in bovenstaande indicatoren:
Wat is het doel van de organisatie binnen het beleidsveld en wat is het doel van de
samenwerking? Zijn er verschillende meningen rondom samenwerking? Wat betekent
samenwerking? Is samenwerking een doel of een middel?
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2. Bewustzijn van interdependentie
Het meten van het bewustzijn van, de in een netwerk aanwezige, interdependentie bij en
tussen de betrokken actoren gebeurt aan de hand van de beleidsmatige en praktische
afhankelijkheidsrelaties binnen het onderzoeksdomein. Een discrepantie tussen beleidsmatig
vormgegeven afhankelijkheid en praktische afhankelijkheid, of problemen als gevolg van
afhankelijkheidsrelaties tussen betrokken actoren is een indicator voor het bewustzijn van
interdependentie.
Is de organisatie afhankelijk van andere spelers in het samenwerkingsverband? Is de
afhankelijkheid van de overige actoren bepalend voor het slagen van de samenwerking?
3. Bureaupolitiek
Bij bureaupolitiek spelen begrippen als macht, conflict en strategie een rol. Betrokken actoren
streven een eigenbelang na en doen dit met een bewust gekozen manier van handelen. De
mate van conflict binnen een besluitvormingsproces of (de schijn van)belangenstrijd tussen
verschillende actoren zijn een indicator voor bureaupolitiek.
Staan alle neuzen dezelfde kant op binnen het samenwerkingsverband of beleidsnetwerk? Wat
is de werkelijke agenda van een betrokken actor? Welke belangen dient een actor buiten het
slagen van de besluitvorming bij crisisbeheersing? Hoe is de sfeer bij vergaderingen met andere
deelnemers? Durft men te zeggen waar het op staat?
4. Streven naar autonomie
Een streven naar autonomie gaat verder dan het nastreven van eigenbelang in de vorige factor.
Autonomie betekent een volledige zelfstandigheid op het gebied van besluitvorming en
uitwerking van deze besluitvorming. Het streven naar zelfstandigheid in doelstellingen, taken,
uitwerking en een geringe inzet bij samenwerking zijn indicatoren voor het streven naar
autonomie.
Wat is de werkelijke agenda van een betrokken actor? Kan een actor bepaalde handelingen
verrichten zonder daarbij de besluitvorming binnen het beleidsveld af te moeten wachten? Is
er sprake van taakovername of duplicatie van doelstellingen?
5. Interne weerstand
Binnen een organisatie kunnen medewerkers weerstand uitoefenen en zodoende de
besluitvorming beïnvloeden. Een indicator voor deze weerstand is een verschil in
organisatiecultuur en taal tussen verschillende organisaties. Ook ongemakken binnen de eigen
organisatie vanwege van bovenaf opgelegde veranderingen zijn indicatief voor interne
weerstand.
Zijn er negatieve krachten voelbaar binnen de organisatie? Valt er weerstand te verwachten
bij de implementatie van nieuw beleid binnen de organisatie? Is er sprake geweest van
weerstand in het verleden?
6. Externe weerstand
Crisisbesluitvorming vindt plaats in een complexe omgeving. Besluiten die binnen het
beleidsnetwerk worden genomen hebben effect op betrokken burgers. Bepaalde besluiten zijn
onwenselijk voor sommige betrokken burgers en zorgen voor weerstand. Bij situaties waarin
besluiten worden genomen die een groot effect kunnen hebben op bijvoorbeeld de
leefbaarheid van een gebied, de positie van de eigen volksvertegenwoordiging of bevolking
kan er weerstand ontstaan. Indicatoren voor deze weerstand zijn te vinden in volksoproer,
politisering van de crisisbeheersing en tegenwerking binnen het beleidsnetwerk. Niet alleen
de publieke opinie kan hierbij tegen werken, ook betrokken organisaties zélf. Dan is er sprake
van een belangenverschuiving als gevolg van de publieke opinie.
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Levert het besluiten tot opschaling weerstand op bij andere organisaties? Worden bepaalde
functionarissen overgeslagen? Speelt de publieke opinie een rol? Wordt de crisisbeheersing
geadopteerd door een politiek orgaan?
7. Institutionalisering
Onder deze variabele valt onder andere de padafhankelijkheid uit het theoretisch kader en de
Standard Operating Procedures van Allison (1972). Communicatiestructuren en
werkprocedures kunnen van invloed zijn op de besluitvorming binnen het beleidsnetwerk.
Indicatoren hiervoor zijn vaste werkpatronen, gewenningsverschijnselen en mate van
vernieuwing. Er is sprake van beleid waarbij een organisatie afhankelijk is van de omgeving. Te
denken is hier aan bijvoorbeeld informatievoorziening. Ook de communicatie tussen
verschillende organisaties kan vastgelegd zijn in beleid. Het geheel aan formele en informele
afspraken met de omgeving vallen onder deze noemer.
Nu de variabelen zijn ingepast met indicatoren in de te onderzoeken empirie worden in de volgende
paragraaf de onderzoeksmethoden beschreven.

3.3.

Onderzoeksmethoden

In deze paragraaf zullen de methoden van onderzoek met betrekking tot dit onderzoek worden
beschreven.
Periode
Het empirisch onderzoek is uitgevoerd in de periode juli, augustus, september en oktober 2013. De
literatuurstudie is gestart in juni 2013 en bevat beleidsstukken, relevante wetten, (krant)artikelen en
andere media. Bij krantartikelen is de vinddatum vermeld en bij wetten en beleidsstukken is het op dit
moment wettige stuk geselecteerd. Tot het moment van overlegging zijn relevante voorbeelden op
het gebied van op- of afschalen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing gevolgd en indien toepasbaar
in de tekst opgenomen. Deze relatief jonge gebeurtenissen zijn opgenomen als voorbeeld.
Interviews
De onderzoeker heeft op een zo objectief mogelijke manier de interviews afgenomen. Hierbij moeten
opgedane inzichten uit literatuur, colleges, defensieomgeving en eerdere interviews een minimale rol
hebben gespeeld. De interviews werden opgenomen, als hier geen bezwaren voor waren vanuit de
respondenten. Door de interviews uit te werken en de antwoorden en verklaringen van verschillende
respondenten met elkaar te vergelijken worden besluitvormingsprocessen, condities,
randvoorwaarden, percepties en posities binnen de kaders van het NHC verduidelijkt. Tevens geven
de interviews een weergave van de feitelijke uitwerking van het beleidskader dat in hoofdstuk 4 wordt
weergegeven.
De respondenten zijn afkomstig uit de kolommen binnen het nationaal stelsel van rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Deze personen hebben ieder ervaringen op het gebied van besluitvorming bij
multidisciplinaire samenwerking en spelen in het nationaal stelsel een voorname rol in de gremia
onder de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing. Elk van de respondenten heeft, door zijn positie,
invloed op de besluitvorming binnen het analysekader. De resultaten van de interviews worden door
de lenzen van het analysekader en conceptueel model onderzocht. De volgende personen zijn
geïnterviewd:
-Voorzitter LOS
-Hoofd LOCC
-Directeur Weerbaarheid Ministerie Veiligheid en Justitie, VCMS
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-Kolonel Hoofddirectie Algemene Beleidszaken Ministerie van Defensie, VCMS
-Directeur Nationaal CrisisCentrum
-Plaatsvervangend hoofd Departementaal CrisisCentrum Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-Directeur Veiligheidsregio Utrecht, tevens auteur ‘Eenheid in verscheidenheid’
-Burgemeester van Gemeente Ten Boer, ervaringsdeskundige op het gebied van regionale
crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking. (dreigende watersnood oost Groningen)
Interviewvragen
De interviewvragen zijn ingedeeld in drie clusters. Binnen ieder cluster is ruimte voor de verklarende
theoretische perspectieven uit het theoretisch kader. De interviewvragen, net als de
interviewprotocollen zijn terug te vinden in de bijlagen van dit onderzoeksrapport.
Bij het stellen van de interviewvragen is zo min mogelijk gerefereerd aan de besluitvormingsmodellen
uit het theoretisch kader. Door door te vragen na een antwoord is de gedachte en omstandigheid van
een besluitvormingsproces achterhaald. Het eerste cluster vragen met betrekking tot het activeren
van samenwerkingsverbanden c.q. besluiten tot opschaling, ervaringen met en de positie van dezen is
het meest valide voor onderzoek naar de besluitvormingsprocessen en de omgevingsfactoren.
Observatie
Om een praktische voorstelling te krijgen van het vastgestelde beleid heeft er een observatie
plaatsgevonden van een LOS-bijeenkomst te Arnhem op 13 oktober 2013. Bij deze bijeenkomst zijn
alle leden van de LOS uitgenodigd. De observatie heeft als doel een praktisch beeld te verkrijgen van
de werkzaamheden van en de verhoudingen binnen de Landelijk Operationele Staf. Deze buitenkans
is aangegrepen om door het analysekader de praktijk te kunnen observeren.
Doordat de observatie plaatsvindt op een moment tijdens het onderzoek na de verschillende
interviews is er enige bekendheid met de verhoudingen binnen de LOS en is er met meerdere leden
eerder gesproken. De waarnemingen tijdens de observatie zouden niet moeten worden vertekend
door de bias van de onderzoeker. Om een zogenaamde Observer bias (Vennix, 2010, p. 339) te
voorkomen dient er op een zo objectief mogelijke manier een beeld worden gevormd van de
werkzaamheden en verhoudingen binnen de Landelijk Operationele Staf. Zodoende is er gekozen voor
een niet-participerende observatie, de onderzoeker maakt niet deel uit van de vergadering en het
sociale proces (Vennix, 2010, p.289), maar observeert de onderzoeksgroep. Tijdens de observatie
worden er aantekeningen gemaakt welke een feitelijke beschrijving geven van de omstandigheden,
met daarbij een identificatie van de sprekers en concrete beschrijvingen (Boeije, 2005, p.56). Eventuele
onduidelijkheden rondom bijvoorbeeld vaktermen, afkortingen of codes wordt tijdens de observatie
bevraagd aan aanwezige LOS-leden. Wel werd de onderzoeker bevraagd over de vordering van zijn
onderzoek en op de hoogte gebracht van enkele gedachten met betrekking tot zijn toenmalige
begeleider.
Niet alle onderwerpen die aan bod komen bij de LOS-bijeenkomst zullen de validiteitstoets voor dit
onderzoek halen. De (deels) vertrouwelijke informatie vanuit bijvoorbeeld de Nationale Politie en het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal niet worden beschreven in dit verslag.
Analyse
In dit kwalitatief onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een deductieve analyse met een theoretisch
analysekader. Resultaten uit de onbewerkte, rechtstreeks overgenomen uitwerkingen van de
observatie en interviews worden vergeleken met de voor het onderzoek waardevolle data uit
literatuuronderzoek. Uitspraken en literatuurdata met betrekking tot besluitvorming e.a. worden
geclusterd of gecodeerd (Boeije, 2005). Deze clusters van data zijn gekoppeld aan het theoretisch
kader.
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De volgende codes zijn gebruikt:

- weerstand
- conflict, macht en autonomie
- percepties bij samenwerking
- intrinsieke motivatie actor
- sociale verhoudingen en afhankelijkheidsrelaties
- organisatiedoelen
- externe beïnvloeding/politisering
- positie Ministerie van Defensie

Deze onderzoeksmethode is een voorbeeld van de framework approach van Ritchie en Spencer (1993).
Hierbij is een thematisch raamwerk opgesteld op basis van de doelstellingen van het onderzoek, het
theoretisch kader, eerder opgedane (a priori) kennis en aanvullingen van respondenten of
opdrachtgevers. Deze gecodeerde databerg, resultaat van de combinatie van literatuurdata,
interviewdata en observatiedata worden de verschillende resultaten met elkaar vergeleken door
middel van triangulatie. Uiteindelijk wordt met de geclusterde data gewerkt naar uitspraken ter
beantwoording van de deelvragen.
Deze deductieve vorm van analyse is echter onderhevig aan een standaardprobleem bij deductie
(Boeije, 2005). Dit onderzoek vindt niet plaats in een laboratorium, maar binnen een sociaal
onderzoeksdomein. De empirische validiteit van de gebruikte theorieën kan een probleem zijn,
daarom worden veelal bewezen theorieën gebruikt. In dit onderzoek zijn “conservatieve” theorieën
(Boeije, 2005), zoals de besluitvormingsmodellen van Allison, gesynthetiseerd tot een eigen
geformuleerd analysekader en omgevingsfactoren. De validiteit van het analysekader en de gebruikte
variabelen is versterkt door eerder opgedane kennis en vroege resultaten van respondenten. De
betrouwbaarheid van de analyse en onderzoeksmethoden kan worden beschadigd door het toepassen
van opgedane data gedurende het onderzoek. Bij het toepassen van deze data bij de analyse zal hier
aandacht aan worden gegeven om zo de reproduceerbaarheid en juist gebruik van data te waarborgen.

3.4.

Validiteit en betrouwbaarheid

Naast de beschreven validiteit van de analyse wordt nu de validiteit van de overige
onderzoeksmethoden besproken. Om de gestelde doelen uit de doelstelling te kunnen behalen zijn de
beschreven onderzoeksmethoden, het literatuuronderzoek, observatie en interviews geschikt. De
interne validiteit, waarbij de vraag gesteld wordt of met deze methoden van onderzoek het onderzoek
op de juiste manier wordt vormgegeven (Vennix, 2010), is hiermee vastgesteld. Bij de interviews met
betrokken actoren binnen de nationale crisisbesluitvorming en multidisciplinaire samenwerking
ontstaat er een beeld van de onderzoeksobjecten wat de hypothesen kan toetsen en de hoofdvraag
kan beantwoorden.
Doordat er bij alle betrokken organisaties binnen het stelsel van nationale crisisbeheersing een of
meerdere interviews is gehouden kunnen conclusies volgend uit het onderzoek worden
gegeneraliseerd binnen de nationale crisisbeheersingsstructuur. Het interviewen van burgemeesters
en voorzitters veiligheidsregio, geeft duiding aan de percepties op multidisciplinaire samenwerking op
lokaal en regionaal niveau. In de hogere gremia, op ministeries van Defensie, Veiligheid en Justitie en
Infrastructuur en Milieu is gesproken met betrokken beleidsmakers en crisisbeheersers. Door deze
poule van respondenten is er op alle gremia, op de uitvoerders na, data gekomen ten behoeve van dit
onderzoek.
De toetsing of de in het theoretisch kader ontwikkelde analysekader en variabelen toepasbaar zijn op
de praktijk geschiedt door theoretisch onderbouwde vragen te stellen in de interviews. Daarnaast
wordt aan respondenten gevraagd een verklaring te geven voor het gegeven antwoord mocht dit
vooral beschrijvend van aard zijn. Als er naar de feitelijke positie van de organisatie binnen het stelsel
van crisisbeheersing wordt gevraagd, zal er, mocht deze niet duidelijk zijn, gevraagd worden naar de
wettelijke en beleidsmatige achtergrond.
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Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van het onderzoek, alsmede de reproduceerbaarheid, is gewaarborgd in het feit
dat in de interviews dezelfde vragen zijn gesteld. De interviews zijn semi-gestructureerd (Boeije, 2005,
p. 57), waardoor er ruimte was voor discussie en interpretatie. Echter door vast te houden aan dezelfde
vragenlijst en in de uiteindelijke analyse een voorbehoud te maken bij resultaten gebaseerd op
uitspraken gedaan in zo`n discussie, blijft de betrouwbaarheid gewaarborgd. De uitgewerkte
interviews zullen als bijlage bij dit verslag worden gevoegd. De gebruikte schriftelijke bronnen, zoals
de onderzoeksrapporten en uitgewerkte interviews, zijn van een wetenschappelijk niveau. Door
gebruik te maken van meerdere onderzoeksrapporten en de vergelijking te maken tussen geschreven
bron en interview kunnen er degelijke uitspraken worden gedaan. De betrouwbaarheid van de analyse
is voorgaande beschreven.
In dit methodologisch kader is allereerst een operationalisatie gegeven van het in het theoretisch kader
beschreven conceptueel model. Dit model is in een empirische dimensie geplaatst en bruikbaar voor
onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd met de in dit hoofdstuk beschreven onderzoeksmethoden.
Interviews en literatuurstudie zijn de voornaamste dataverzamelingsmethoden. Een vergelijkende
case-study, waarbij drie praktische voorbeelden van besluitvorming bij multidisciplinaire opschaling en
samenwerking beschreven worden, geeft inkijk in de praktijk van de papieren dimensie van het
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Na een beschrijving van de analysemethode, de validiteit en
betrouwbaarheid wordt in het volgende hoofdstuk het formele beleidskader beschreven.
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4. Formeel beleidskader
In dit beleidskader zal er een overzicht worden gegeven van het huidige beleid met betrekking tot het
onderzoek. De inhoud van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming zal daarbij de voornaamste
bron zijn. Door gebruik te maken van dit handboek, beleidsstukken en wetten ontstaat er een beeld
van de betrokken beleid binnen de kaders van dit onderzoek. Vanwege de onderzoeksopdracht vanuit
het Ministerie van Defensie zal de ontwikkeling van Civiel-Militaire Samenwerking binnen de kaders
van het Nationaal Stelsel Crisisbeheersing, alsmede de betrokken eenheden van Defensie worden
toegelicht. Dit beleidskader geeft antwoord op de volgende deelvraag: “Hoe is de landelijke coördinatie
en aansturing op het gebied van regionale en bovenregionale crisisbeheersings- en
rampenbestrijdingsbeleid in Nederland beleidsmatig vormgegeven?”
Civiel-Militaire samenwerking
Nationale inzet van de Krijgsmacht ten behoeve van de ondersteuning van civiele autoriteiten is niet
nieuw. Waar er echter voorheen enkel een wettelijke bevoegdheid was om de krijgsmacht te kunnen
inzetten binnen de landsgrenzen, is er nu, vanaf 2005 beleid om op het gebied van rampenbestrijding
en crisisbeheersing op planmatige wijze vorm te geven aan civiel-militaire samenwerking.
Voordat de Wet Veiligheidsregio`s (Wvr) in 2010 in werking trad, was Defensie-inzet geregeld in de
Wet Rampen en Zware ongevallen (Wrzo) en de Politiewet. Op dit moment is Defensie-inzet op
geregeld op basis van de grondwet, beleidsnota`s en de Wvr en de nieuwe Politiewet uit 2012.
In de Grondwet van 1983 geeft artikel 97, lid 1 weer wat de hoofdtaken van de Krijgsmacht zijn “Ten
behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten
behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een Krijgsmacht”
(Gw, art. 97, lid 1). Met het grondgebied wordt het Koninkrijk der Nederlanden bedoeld, zijnde
Nederland, de overzeese gemeenten en de in het Caribisch gebied gelegen landen Aruba, Curaçao en
Sint Maarten. Lid 2 van hetzelfde artikel geeft aan dat het oppergezag over de krijgsmacht bij de
regering ligt. Dit zorgt ervoor dat het primaat bij de politiek ligt, want de regering is immers
verantwoording verschuldigd parlement (Gw. Art. 42, lid 2). Door de verankering van het civiele gezag
in de grondwet en de hierna beschreven getrapte systematiek is er een duidelijke scheiding tussen
civiel en militair gezag. Het civiel gezag heeft het primaat.
De derde hoofdtaak die in de inleiding reeds genoemd is, is afkomstig uit de beleidsnota Defensie en
Nationale Veiligheid van 22 april 2005 (Tweede Kamer, 2005). Met deze derde hoofdtaak wordt de
ondersteuning van civiele autoriteiten bedoeld. Uitgangspunten in deze beleidsnota zijn onder andere
dat de krijgsmacht ingezet kan worden indien civiele autoriteiten in kwantitatieve of kwalitatieve zin
niet in bijstand of steunverlening kunnen voorzien. Hierbij is sprake van een getrapte systematiek,
d.w.z. dat er in een bijstandsbehoefte van bijvoorbeeld een brandweerkorps of veiligheidsregio eerst
moet worden gekeken of andere regiokorpsen kunnen voorzien in de behoeftestelling. Als deze
korpsen in kwantitatieve of kwalitatieve niet in de bijstand kunnen voorzien kan er een beroep worden
gedaan op de krijgsmacht (Tweede Kamer, 2005).
De Krijgsmacht kan op 5 manieren op nationaal grondgebied worden ingezet. Naast ondersteuning van
civiele autoriteiten bij (dreigende) rampenbestrijding en crisisbeheersing (art. 51 Wvr.), is er ook op
het gebied van openbare orde een taak weggelegd voor de krijgsmacht. In de Wvr. is er in artikel 20
geregeld dat de Koninklijke marechaussee een politietaak kan uitvoeren, waarbij de Minister van
Defensie het steunverzoek al dan niet kan goedkeuren. Verder zijn de militaire bijstand bij de
handhaving van de openbare orde (art. 57, 58, 59 Politiewet 2012) en militaire bijstand bij de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (art. 57, 58, 59 Politiewet 2012) in de Politiewet van
2012 geregeld.
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Naast militaire bijstand is ook nog militaire steunverlening. Hierbij is geen sprake van militaire bijstand,
maar wordt wel het algemeen belang gediend (Ministerie van Defensie, 2007). Een voorbeeld hiervan
is bijvoorbeeld de ondersteuning van de Nationale Politie met onbemande waarnemingsvliegtuigen
(drones) of het slaan van waterputten in droge natuurgebieden ten behoeve van de plaatselijke
brandweer, zoals zomer 2013 op de Veluwe werd gedaan door genietroepen (gesprek met
communicatie OOCL, Apeldoorn, 02-08-2013).
Naast deze vormen van ondersteuning bestaat er ook nog maatschappelijke dienstverlening, hierbij
stelt Defensie materieel en of personeel ter beschikking in het kader van goed nabuurschap, positieve
beeldvorming en werving (Ministerie van Defensie, 1999). Een vierde nationale taak van de krijgsmacht
is de bescherming van nationale militaire objecten, bij eventuele militaire steunverlening en de
bescherming van in Nederland gestationeerde troepen van bondgenoten in het kader van de
zogenaamde gastlandsteun (Rijkswet Geweldgebruik Bewakers Militaire Objecten, 2003). De vijfde
vorm van nationale inzet betreft de in artikel 103 van de Grondwet geregelde noodtoestand, waar er
sprake is van de in- of uitwendige veiligheid.
Als opvolgend beleid van de Civiel-Militaire Bestuursafspraken (2005) en de Intensivering CivielMilitaire Samenwerking(ICMS) uit 2007 (Staatscourant, 2-8-2007, nr. 147, p. 27) is er in 2013 gestart
met het programma Versterking Civiel-Militaire Samenwerking (VCMS)(NCTV, 2013b). De aanleiding
voor het instellen van dit programma is de idee dat Defensie ‘nóg meer kan’ (NCTV, 2013b) dan dat
het nu al doet. Zo is volgens de factsheet de catalogus ICMS, waarin de fysieke, materiële en personele
capaciteiten van Defensie zijn weergegeven breed verspreid en gekend. De Minister van Veiligheid en
Justitie en de Ministers van Defensie zijn, zo blijkt uit de factsheet (NCTV, 2013b) groot voorstander
van voortzetting van het beleid van versterking van civiel – militaire samenwerking. De ministers
verklaren dat de belangen van de ‘BV Nederland’ hiermee zeer worden gediend: “meer veiligheid voor
hetzelfde geld”(NCTV, 2013b).
Op hoog militair en ambtelijk niveau is door onder andere de Commandant der Strijdkrachten(CDS) en
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de doelstelling voor het programma
VCMS vastgesteld, deze luidt: “het versterken van de civiel – militaire samenwerking ter verdere
intensivering samenwerking tussen de ministeries voor Veiligheid en Justitie en Defensie voor
Nationale Veiligheid, nu en in de toekomst”(NCTV, 2013b). Voor Defensie betekent dit onder meer dat
de rol als structurele veiligheidspartner verder wordt verankerd in beleid.
Het programma zal de reeds bestaande bestuursafspraken (ICMS) uit 2007 niet ter discussie stellen of
in de weg lopen, het programma gaat om het “identificeren van nieuwe ter beschikking staande
capaciteiten en het toepassen van nieuwe inzichten, opgedane kennis en ervaring” (NCTV, 2013b). In
deze tijd waarin verschillende participanten in de veiligheidsketen in een reorganisatie zitten, zoals de
vorming van de Nationale Politie, de regionalisering van de Brandweer en de immer aanwezige
financiële druk op civiele en militaire organisaties, betekent dat eventuele voorstellen uit het
programma budgetneutraal blijven. Ook zullen reorganisaties en lopende trajecten niet worden
doorkruist (NCTV, 2013b). In de allerlaatste Defensienota van Prinsjesdag 2013 wordt militaire
ondersteuning van civiele autoriteiten genoemd als onderdeel van defensiebeleid. Zo moet er volgens
de nota een eenvoudigere procedure voor militaire bijstand onder civiel gezag worden vormgegeven.
Bij de voorbereiding en uitvoering van grote evenementen zoals de NSS in 2014 zou Defensie als
veiligheidspartner moeten worden betrokken (Ministerie van Defensie, 2013).
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Nederland is ingedeeld in drie regionaal militaire commando`s, zijnde west, noord en zuid. De 25
officieren veiligheidsregio voeren hun werkzaamheden uit onder het militair gezag van een regionaal
militair commandant (RMC). De RMC`s zijn ondergebracht bij de drie landmacht brigades,
respectievelijk in Schaarsbergen, Havelte en Oirschot. Een regionaal militair commandant heeft
doorgaans de rang van kolonel, terwijl een OVR de rang van majoor heeft. RMC`s zijn vanwege de
regionale en land gebonden component altijd officieren van de Koninklijke Landmacht. OVR`s kunnen
daarentegen ook officieren van de andere defensie onderdelen; Koninklijke Marine, Koninklijke
Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee zijn.
In onderstaande figuur is de verdeling van de Regionaal Militair Commando`s weergeven. Oranje
betreft de regio West, licht blauw de regio Zuid en paars de regio Noord. De RMC`s west bevat 10
veiligheidsregio`s, noord bevat er 9 en RMC zuid heeft 6 veiligheidsregio`s onder de hoeden. Het
fysieke grondgebied van RMC noord is veruit het grootst. De 11e Luchtmobiele Brigade te
Schaarsbergen levert de RMC west, maar is zelf niet in deze RMC gevestigd. Wel is er een detachement
van de brigade op een kazerne in Den Haag ondergebracht.

Figuur 4. Verdeling in RMC`s in Nederland. Nota Nationale Veiligheid, 22 april 2005 (TK 2004–2005,
29800X, Nr 84.) Ministerie van Defensie.

Stafdetachement Nationale Operaties
Het stafdetachement nationale operaties (SDNO) staat bij de activatie van de LOS het LOCC bij. Het
LOCC heeft als coördinerend centrum niet de mankracht en capaciteiten om bij een opschaling naar
de LOS deze LOS ten volste te ondersteunen. Om de LOS te voorzien van up-to-date informatie, een
analyse van deze informatie en planvorming worden militairen van het SDNO ingezet. Zodoende stelt
het de LOS in staat een advies uit te brengen aan het AdviesTeam en desgevraagd de ICCb. In de interne
defensiestukken en nota`s aangaande het SDNO wordt een precieze indeling van rangen en personeel
aangeven. Het SDNO bestaat uit stafofficieren, onderofficieren en manschappen welke allen onder het
civiel gezag van het LOCC vallen. Het hoofd van de verschillende secties binnen de combinatie van
LOCC en SDNO is altijd een burger, diens plaatsvervanger is een militair.
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De commandant van het SDNO heeft zitting in de LOS. De militairen van het SDNO zijn afkomstig van
het Operationeel OndersteuningsCommando Land (OOCL) van de Koninklijke Landmacht uit
Apeldoorn. Het OOCL, zo valt te lezen op de internetsite van de Koninklijke landmacht, biedt alle
operationele ondersteuningstaken voor grondgebonden eenheden bij operationele inzet en
oefeningen van de Nederlandse krijgsmacht. Het commando beschikt over de meest specialistische
kennis die vanuit 22 locaties door heel Nederland wordt aangeboden. Het commando is met 6.500
medewerkers de grootste eenheid van de landmacht (Gesprek Koninklijke Landmacht, 21-11-2013).
De commandant van het gehele OOCL en diens plaatsvervanger zijn lid van de LOS. De
plaatsvervangend commandant is tevens commandant SDNO. De commandant SDNO stelt een chef
staf aan, omdat de commandant SDNO zelf zitting heeft in de LOS. De chef staf SDNO (militair) is samen
met het hoofd LOCC (civiel) verantwoordelijk voor de instandhouding van het SDNO en voor de
ondersteuning van de LOS. Deze twee maken afspraken over de piketverdeling en fungeren als liaison
tussen SDNO/LOCC en de LOS. Voor de instandhouding van het SDNO over een periode van meer dan
6 weken kan er ook van andere brigades van de landmacht gebruik worden gemaakt. Vanuit Defensie
is er altijd een van de Defensie leden van de LOS in Nederland. Zodoende is er altijd een commandant
SDNO en LOS-lid in staat binnen korte tijd bij de LOS aan te schuiven bij activatie.
Veiligheidsregio
De indeling van het Nederlandse politiek-bestuurlijke bestel zorgt ervoor dat veiligheid een
aangelegenheid is voor lokaal bestuur. Op basis van subsidiariteit worden verantwoordelijkheden als
dit mogelijk is overgeheveld van Rijksniveau naar gemeentelijk niveau. Omdat gemeenten vaak te klein
zijn om zelf een adequaat en geoefend rampenbestrijding en crisisbeheersingsteam te onderhouden
zijn in 2010 de veiligheidsregio`s ingesteld (Ministerie V & J, 2013). Nederland is zodoende verdeeld in
25 regio`s, (art. 8, 9 Wvr.) waar er in iedere regio een burgemeester voorzitter is van een algemeen
bestuur bestaande uit burgemeesters binnen de fysieke grenzen van de veiligheidsregio (art. 11.1
Wvr.). Deze voorzitter wordt bij Koninklijk besluit benoemd, in de praktijk is dit vaak de burgemeester
van de grootste gemeente van de veiligheidsregio(art. 11.2-5 Wvr.). Een voorbeeld is bijvoorbeeld de
burgemeester van Groningen als voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, de burgemeester van
Tilburg als voorzitter van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant en de burgemeester van Zwolle
als voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. De hoofdofficier van justitie wiens arrondissement
overeenkomt met het grondgebied van de veiligheidsregio, net als de voorzitter van het waterschap
van het betreffende waterschap worden tevens uitgenodigd deel te nemen aan vergaderingen van het
bestuur van de veiligheidsregio (art. 12.1 Wvr.). Binnen deze vergadering is een zogenaamd
“aankliksysteem” van kracht voor vertegenwoordigende functionarissen van andere diensten. In
verband met specifieke te behandelen onderwerpen vormen deze “aangeklikte” functionarissen een
meerwaarde voor de vergadering vanwege hun specifieke kennis (art. 12.2 Wvr.).
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Figuur 5. Verdeling Veiligheidsregio`s in Nederland. Juridische kaders NATOPS, Ministerie van Defensie,
2013.

De voorzitters van de veiligheidsregio`s vormen samen het Veiligheidsberaad, welke reeds geciteerd is
in de inleiding. Dit beraad fungeert als landelijk platform voor de veiligheidsregio`s en als
aanspreekpunt voor de minister van Veiligheid en Justitie bij het vormgeven van landelijk sturend
beleid op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (Ministerie V & J, 2013). In de Wet
Veiligheidsregio`s (Wvr) zijn de artikelen 8 t/m 24 van kracht op de fysieke veiligheidsregio`s. In deze
artikelen is onder meer de wettelijke verplichting tot advies bij de bestrijding van calamiteiten
geregeld. Het zorgdragen voor eenduidige en eenvormige aanpak binnen de regio en de algehele
instandhouding van de algemene hulpdiensten binnen de regio zoals brandweer en GHOR zijn
eveneens in deze artikelen behandeld (Ministerie V & J, 2013). Deze taken worden onder andere
geherbergd in het beleidsplan van de regio. Veiligheidsregio`s hebben ook de wettelijke taak om voor
de regio te voorzien in een rampenbestrijdingsplan en crisisplan (Ministerie V & J, 2013, art. 16, 17
Wvr.).
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming
Van de hand van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), onderdeel van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2013 het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC)
verschenen. Het eerste deel van het handboek bevat de tekst van het instellingsbesluit van de
Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zoals dat ook in de Staatscourant van 24 april 2013 is
gepubliceerd (nr. 11207). In een volgende paragraaf zullen de positie en de taken van de MCCb worden
toegelicht.
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Het NHC bevat de tekst die door de Ministerraad is vastgesteld tezamen met het instellingsbesluit van
de MCCb. Het handboek beschrijft de positie en werkzaamheden van de MCCb en de betrokken
ambtelijke adviescommissies en ondersteuningsorganen. Al deze organen en commissies vormen
samen de hoofdlijnen van “het generieke crisisbeheersingsbeleid en van het stelsel met betrekking tot
de crisisorganisatie van het Rijk”(NCTV, 2013a, p. 1). De NCTV bestaat er in de vorm van een persoon,
op dit moment Dick Schoof en zijn organisatie. Deze organisatie bestaat uit verschillende directoraten,
zoals dreiging, weerbaarheid en Cyber Security.
In de inleiding van het NHC is een beschrijving gegeven van enkele grondrechten gebundeld in artikel
5 EVRM. Zo staat er: ”Het is de taak van de overheid de onafhankelijkheid, integriteit, veiligheid,
stabiliteit en welvaart van de samenleving te verzekeren en te bevorderen. Dat vereist onder meer dat
de overheid crises probeert te voorkomen en dat zij tijdig en adequaat optreedt als zich toch een crisis
voordoet”(NCTV, 2013a, p. 9). Uit deze socialiserende grondrechtelijke vertaling van onder andere
artikel 5 EVRM blijkt de inspanningsverplichting van de overheid om op te treden bij rampen en het
nemen van preventieve maatregelen tegen rampen. Ook schept dit citaat de verplichting om een
beleidskader waarin rampenbestrijding en crisisbeheersing geregeld zijn. De (nationale)overheid ziet
het daarnaast als een verantwoordelijkheid om onder andere vitale sectoren en lagere overheden te
voorzien van relevantie informatie tijdens een crisis en om in een koude fase een blijvend
beleidsnetwerk te houden (Brouwer, 2008, zoals beschreven in Helsloot et al, 2008). Het NHC is, zo
valt te lezen op pagina 9 het beleidskader en de richtsnoer voor alle crisisbeheersingsbeleid en
voorbereiding van de overheid op Rijksniveau (NCTV, 2013a). In bijgaande figuur, ook in de inleiding
beschreven, worden alle in het NHC besproken organen en commissies weergegeven. Het
lijnenschema geeft een schematische weergave van het crisisbeheersingsstelsel op hoofdlijnen, zoals
valt te zien in Bijlage A in het NHC (NCTVa, 2013). Een voorbehoud op de inhoud van het NHC wordt
tevens beschreven. Er kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een feitelijke ramp of oefening een
aanpassing van het handboek volgen na een voorstel van de Minister van Veiligheid en Justitie in de
ministerraad (NCTV, 2013a, p. 9).
Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP)
De GRIP-structuur is naam van de werkwijze waarmee de coördinatie van hulpverleningsdiensten en
materieel verloopt. Het betreft een bestuurlijke opschaling. De opschaling bij de calamiteit zelf, waar
bepaald wordt hoeveel personeel en materieel nodig is, is niet van toepassing op het GRIP-niveau
(NCTV, 2013). Er vinden dagelijks incidenten plaats die onder de noemer van GRIP 0 vallen. Hierbij is
geen bestuurlijke opschaling nodig, maar kunnen hulpverleningsdiensten met een zogenaamd
“motorkapoverleg” het incident bestrijden. Pas als er een afstemming plaats moet vinden tussen de
verschillende hulpdiensten wordt er opgeschaald naar GRIP 1. Bij deze eerste vorm van
multidisciplinaire samenwerking vormen officieren van brandweer, politie en GHOR, samen met een
voorzitter en een persvoorlichter het zogenaamde CoPI, het Commando Plaats Incident. Al naar gelang
de aard van het incident kunnen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, een waterschap of
bijvoorbeeld een havenmeester aansluiten bij het CoPI. Een volgende opschalingsniveau, GRIP 2,
wordt afgekondigd als er sprake is van een incident dat gevolgen heeft voor de omgeving, bijvoorbeeld
een gaslek of een flinke rookwolk. Een Regionaal Operationeel Team (ROT) geeft leiding aan een of
meerdere CoPI`s. Bij een GRIP 3 situatie wordt het bevoegd gezag, de burgemeester voor het eerst
bijgestaan door een GBT, een gemeentelijk beleidsteam. Hierbij is sprake van een incident dat de
openbare orde van (een groot gedeelte van) de gemeente bedreigt. Het beleidsteam regelt
bijvoorbeeld opvang van evacués en registratie, terwijl een ROT het incident bestrijdt. Een GRIP 3
niveau houdt tevens in dat de Commissaris van de Koning en de Minister van Veiligheid en Justitie (via
het NCC) wordt geïnformeerd.
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Als er meerdere gemeenten betrokken of getroffen zijn door een calamiteit wordt er opgeschaald naar
GRIP 4. Het bevoegd gezag verandert want de voorzitter van de veiligheidsregio neemt plaats als
voorzitter van het Regionaal Beleidsteam (RBT). De burgemeesters van de bron- en effectgemeenten
nemen hierin plaats, maar het voorzitterschap ligt doorgaans bij de burgemeester van de grootste
gemeente van de veiligheidsregio. Bij een incident op de gemeentegrens, maar waarbij het effect
gering is, zal niet worden opgeschaald naar GRIP 4.
Van GRIP 5 is er sprake als meerdere veiligheidsregio`s zijn opgeschaald naar GRIP 4. Bij een brand met
een zeer groot effect kunnen meerdere gemeenten en veiligheidsregio`s betrokken zijn. Het bekendste
voorbeeld hiervan is de Moerdijkbrand begin 2011. De voorzitter van elke regio afzonderlijk is bevoegd
gezag, echter de bestrijding van het incident is in handen van het ROT en zijn leider (ROL) van de
bronregio. Als zich de omstandigheid voor doet dat voorzitters veiligheidsregio het niet met elkaar
eens worden over het opschalen naar GRIP 5, kan de Minister van Veiligheid en Justitie of de betrokken
Commissarissen van de Koning de betrokken voorzitters sommeren op te schalen (NCTV, 2013a, art.
42 WVr).
Het hoogste opschalingsniveau, de algehele noodtoestand daargelaten, in Nederland is GRIP RIJK. Bij
GRIP RIJK zijn alle donkerblauwe verbanden binnen het nationaal crisisbeheersingsstelsel actief. Het
AT, de LOS en de iCCb zijn belast met het adviseren van de MCCb, de Minister van Veiligheid en Justitie
of de Minister-President. Dit opschalingsniveau wordt afgekondigd in situaties waarin de nationale
veiligheid in het geding is of dreigt te zijn. Er vindt sturing plaats vanuit het rijk, de meldkamers in de
veiligheidsregio`s worden overgenomen door het Nationaal CrisisCentrum.
In de volgende paragraaf zullen de betrokken spelers van het nationaal crisisbeheersingsstelsel op
hoofdlijnen worden besproken. Hierbij zullen de wettelijke kaders, de beleidskaders en de positie
binnen het stelsel worden beschreven aan de hand van wetten, instellingsbesluiten en het Nationaal
Handboek Crisisbesluitvorming.

Figuur 1. Crisisbeheersingsstelsel op hoofdlijnen. Uit: : Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming, (p. 37),
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2013.
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MCCb, ICCb, DCC`s en Adviesteam
De Ministeriele Commissie Crisisbeheersing is binnen de kaders van het nationaal
crisisbeheersingsstelsel het hoogste politiek-bestuurlijke niveau. Bij een opschaling naar Rijksniveau
staat deze commissie onder voorzitterschap de Minister van Veiligheid en Justitie. De commissie is
belast met de coördinatie van intersectorale crisisbeheersing en besluitvorming over de
samenhangende aanpak daarvan (NCTV, 2013a). Staatssecretarissen kunnen aan de vergaderingen
deelnemen met een raadgevende stem. De MCCb krijgt advies van de twee hoogste ambtelijke
adviesorganen binnen het crisisbeheersingsstelsel, het Adviesteam (AT) en de Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing (ICCb). Een crisissituatie wordt in eerste instantie opgepakt door de
bewindspersoon van het betreffende beleidsterrein. Deze crisisbeheersing wordt binnen het
departement gecoördineerd door een Departementaal Coördinatiecentrum (DCC). Een departement
als Veiligheid en Justitie is met het NCC en alle andere betrokken actoren, zoals de Nationale
Brandweer en Politie een casus aparte. Het crisiscentrum van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu en het Operatiecentrum van het Ministerie van Defensie zijn de grootste DCC`s van de
rijksoverheid. Als blijkt dat er tijdens een (dreigende) crisis meerdere beleidsterreinen of belangen van
andere departementen betrokken raken kan op initiatief van een DCC of directeur van de Nationaal
Coördinator Terrorisme en Veiligheid het Adviesteam worden opgestart. Dit AT bestaat uit adviseurs
en wordt voorgezeten door een directeur van het NCTV. De taken bestaan uit het boven tafel brengen
van dilemma’s uit de departementale adviezen en verschillende keuzemogelijkheden met te
verwachten effecten aan de dilemma’s te koppelen (NCTVa, 2013, p. 15). Het adviesteam besluit niet
veel. Er kan slechts een dringend verzoek op activatie van de Interdepartementale Commissie
Crisisbeheersing en MCCb worden gedaan en worden besloten over de inrichting en werkwijze van de
ICCb. Het ICCb bestaat uit vertegenwoordigers van departementen op het niveau van directeurgeneraal met een mandaat van de betreffende minister. De ICCb wordt voorgezeten door de Nationaal
Coördinator Terrorisme en Veiligheid zelf. Het ICCb adviseert aan de MCCb en neemt maatregelen in
het kader van de voorbereiding (indien relevant), respons en nazorg. Ook over de politieke gevolgen
van genomen of te nemen besluiten wordt geadviseerd. De ICCb kan worden geactiveerd door de eigen
leden of op verzoek van een DG, SG of IG van een vakministerie (NCTVa, 2013, p. 15-16)
LOCC
Wanneer er in een veiligheidsregio bij een ramp of crisis, welke soort dan ook, sprake is van
onvoldoende regionale capaciteit, kan de voorzitter een verzoek om bijstand doen. Met bijstand wordt
“een specifieke steunverlening van personeel en-of materieel” bedoeld, zoals te vinden in de Wet
Veiligheidsregio`s-brochure van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Min VenJ, 2013, p.45).
Formeel wordt dit verzoek ingediend bij de Minister van Veiligheid en Justitie en wordt de Commissaris
van de Koning van de desbetreffende provincie op de hoogte gebracht (Wvr. art. 51). Door de inrichting
van deze bijstandverlening komt zo`n bijstandsverzoek uiteindelijk terecht bij het Landelijk
Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC). Het LOCC adviseert de minister en is uiteindelijk het orgaan
dat belast is met de coördinatie van de operationele uitvoering van bijstandsverlening (Min VenJ,
2013).
Het LOCC is een organisatie gevestigd in Driebergen waarin de kolommen van Openbare Orde en
Veiligheid (politie, brandweer, GHOR, Defensie en gemeenten) vertegenwoordigd zijn. Het valt onder
het gezag van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid. Binnen het nationaal stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing heeft het LOCC
de taak om tot een efficiënte inzet van mensen, middelen en expertise van brandweer, politie, GHOR
en Defensie te komen bij dreigende en acute crises, grootschalige incidenten en evenementen met
een bovenregionaal of nationaal karakter (NCTV, 2013a, MinVenJ, 2013). Het gaat hier over incidenten
waarbij grenzen van veiligheidsregio`s worden overschreden en er nationale of internationale bijstand
moet worden geregeld. In de koude fase speelt het LOCC voornamelijk een adviserende rol voor
veiligheidsregio`s, waarbij advies gegeven kan worden over operationele vraagstukken en
planvorming. Daarbij heeft het LOCC een actueel beeld van hoe de hulpdiensten in Nederland zijn
verdeeld en ingezet bij geplande evenementen (NCTVa, 2013).
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In de warme fase, als er wordt opgeschaald naar nationaal niveau heeft het LOCC als taak om een
multidisciplinair Landelijk Operationeel Beeld aan te leveren, het toetsen van bestuurlijke dilemma`s
op praktische uitvoerbaarheid en het aanleveren van adviezen met betrekking tot operationele
handelingsperspectieven (NCTVa, 2013). Dit komt er op neer dat beleidsmatig het LOCC de
regievoering voert over de bijstand of steunverleningsverzoeken en zorgdraagt voor de afstemming
tussen operationele diensten (MinVenJ, 2013). Het LOCC heeft naast de GRIP-structuur ook een eigen
opschalingssysteem. Hierbij is niveau 0 de koude fase, bij niveau 1 wordt er een piketdienst ingesteld
en bij niveau 2 wordt het LOCC ondersteund door het SDNO. De informatievoorziening voor alle
operationele diensten is bij opschaling naar nationaal niveau een taak voor het LOCC (MinVenJ, 2013).
Op het moment dat er sprake is van een nationale ramp, niveau 3, kan het LOCC worden opgeschaald
tot de Landelijk Operationele Staf (LOS).
LOS
In 2008 blijkt uit een capaciteitenanalyse dat er behoefte is aan het ontwikkelen van een landelijke
operationele staf voor de bovenregionale coördinatie in het operationele domein (Meijdam, Oosthoek
en Van der Putten, 2008). Deze is zoals beschreven in de inleiding sinds 2010 operationeel. De LOS kan
op verzoek van de voorzitter van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), of van een
andere minister worden geactiveerd. In deze staf zijn in ieder geval vertegenwoordigers vanuit de
openbare orde en veiligheidskolommen(politie, brandweer, Defensie en GHOR) en de Nederlandse
gemeenten present (NCTV, 2013a). In geval het LOCC wordt opgeschaald naar de LOS is er sprake van
een nationale crisis. Te denken valt bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag op energievoorziening
of infrastructuur waarbij het gehele land effecten voelt. De LOS heeft als taak over de betrokken
operationele diensten een gezamenlijk operationeel advies te geven, veelal zou dit advies betrekking
hebben op de beschikbaarheid van middelen, mensen en kennis ten behoeve van de bestrijding van
de nationale ramp en op de operationele uitvoerbaarheid en consequenties van bestuurlijke besluiten,
lees: schaarste- en verdeelvraagstukken (minVenJ, 2013, NCTV, 2013a). Dit advies wordt op
uitnodiging van de voorzitters van het Interdepartementaal Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en-of
MCCb door de voorzitter LOS via het Adviesteam of rechtstreeks gegeven (NCTV, 2013a). De voorzitter
LOS kan desgevraagd het advies mondeling toelichten in de ICCb of MCCb (NCTV, 2013a). Zodoende
beloopt het advies van de LOS het pad van de nationale crisisbeheersingsstructuur uit figuur 1.
Naast een adviserende taak heeft de LOS beleidsmatig tevens de taak de in de MCCb besloten besluiten
te communiceren naar de operationele hulpdiensten. De LOS stemt de uitvoering van de besluiten af
zodat er een “adequate en efficiënte uitvoering van deze besluiten mogelijk is” (StaatsCourant, 7
december 2010). Op verzoek van een andere minister, niet zijnde de Minister van Veiligheid en Justitie
kunnen er vertegenwoordigers van andere departementen, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, of
Economische Zaken aansluiten bij de LOS (NCTV, 2013a). De ministers blijven bij de activering van de
LOS zelf verantwoordelijk voor de besluiten in het MCCb en de uitwerking daarvan op operationeel
niveau (NCTV, 2013a).
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Figuur 6. Organogram Landelijk Operationele Staf met ondersteunend LOCC en SDNO.
Figuur 4 is het organogram van de LOS. In de onderste rij van de figuur is schematisch het takenpakket
van het SDNO/LOCC weergegeven. Er vindt interactie plaats tussen de LOS en het ondersteunende
samenwerkingsverband van SDNO en LOCC. De LOS formuleert een vraag of een opdracht naar het
ondersteuningsverband en deze levert daarop met de expertise aanwezig output. Deze output wordt
door de LOS bekeken en er volgt een vervolgopdracht. De opdrachten hebben betrekking op de
onderste vier kolommen van het schema; inlichtingen (G2), capaciteit (G3/G4), planning (G5) en
logistieke ondersteuning (G4). De G-aanduidingen is de gehanteerde codering binnen de Nederlandse
landmacht.
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste betrokken beleid en actoren binnen het nationaal stelsel
crisisbeheersing behandeld. Zodoende is er voor een groot deel antwoord gegeven op de betreffende
deelvraag. In het volgende hoofdstuk zal er een analyse gedaan worden tussen het in dit hoofdstuk
beschreven beleid en de houdbaarheid van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming in de praktijk.
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5. Feitelijke uitwerking besluitvorming bij regionale en bovenregionale calamiteiten
In dit hoofdstuk zal er een analyse worden gedaan van de beschikbare beleidsstukken en data uit de
interviews. Er zal ook gebruik worden gemaakt van secundaire bronnen, zoals evaluaties,
onderzoeksrapporten en gepubliceerde interviews bij de behandeling van de drie cases. Er zal een
vergelijking worden gedaan van het beleid, beschreven in hoofdstuk 4 en de feitelijke uitwerking
daarvan. Zodoende is dit hoofdstuk een verdere analyse van de uitwerkingen van het beleid rondom
besluitvorming bij opschaling en multidisciplinaire samenwerking. Vanwege de onderzoeksopdracht
vanuit het Ministerie van Defensie zal ook de praktijk van civiel-militaire samenwerking worden
beschreven. In de loop van dit hoofdstuk zal er door middel van analyse van literatuur en interviews
de verdere feitelijke uitwerking van besluitvorming bij bovenregionale calamiteiten worden
beschreven. Aan de hand van het analysekader waarin besluitvorming binnen een groep centraal staat
is de empirie benaderd. Belangen en procedures spelen binnen dit kader een grote rol. Er wordt
antwoord gegeven op de volgende deelvraag: “Hoe is de besluitvorming bij opschaling,
multidisciplinaire samenwerking, landelijke coördinatie en aansturing op het gebied van regionale en
bovenregionale crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsbeleid in Nederland feitelijk vormgegeven en
welke actoren spelen bij een rol?” In de casus Moerdijk is er gebruik gemaakt van secundaire bronnen,
zoals uitgewerkte interviews in een publicatie van de Gemeente Moerdijk en verschillende
onderzoeksrapporten. In de cases Groningen en Vulcanus is gebruik gemaakt van primaire en
secundaire bronnen.

5.1.

Moerdijk

In de middag van 5 januari 2011 ontstond er op het terrein van Chemie Pack, een bedrijf dat chemische
producten verpakt en distribueert, een brand. Deze brand, ontstaan bij het ontdooien van een
koppeling, breidde zich uit tot een zeer grote brand met effecten ver voorbij de brandhaard. De
gemeente waarin het industrieterrein zich bevindt, Moerdijk, ligt aan de Brabantse kant van de grens
met de provincie Zuid-Holland. Deze grens betreft ook de grens tussen de veiligheidsregio`s Middenen West-Brabant en Zuid-Holland Zuid. Hulpdiensten van de verschillende veiligheidsregio`s hielpen
bij de bestrijding van de zeer grote brand en uiteindelijk is er in twee veiligheidsregio`s opgeschaald
tot GRIP 4. De media-aandacht rondom de bestrijding van de brand en de communicatie naar de
bevolking was groot. De beeldvorming met betrekking tot de betrokken bestuurder(s) van de
veiligheidsregio`s en de gemeente Moerdijk werd voor de burgemeester van Moerdijk als erg
ongelukkig ervaren (Gemeente Moerdijk, 2014). Binnen deze casus zijn er verschillende factoren van
invloed geweest op de besluitvorming rondom het opschalen bij de Chemie-packbrand. Een treffend
voorbeeld hiervan is het verschil in opschalingsniveau tussen de veiligheidsregio`s Zuid-Holland Zuid
en Midden- en West-Brabant, dat er gedurende de bestrijding van de brand is geweest. Een analyse
van de beschikbare data rondom deze besluitvorming wordt in deze paragraaf beschreven. Aan de
hand van interviews in het door de Gemeente Moerdijk uitgebrachte Vuurdoop (2014) wordt een
persoonlijke schets van betrokken actoren weergegeven. De resultaten uit de onderzoeken van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid(2012) en Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2011) worden ook
gebruikt. De posities van de overige betrokken actoren die binnen de kaders van het nationale
crisisbeheersingsstelsel werkzaam zijn en betrokken zijn geweest bij de bestrijding van de
Moerdijkcalamiteit worden eveneens beschreven.
Het beleidsnetwerk rondom de beheersing en bestrijding van de calamiteit bij Chemie-pack was
uitgebreid en bestond uit meerdere overheden, bestuurslagen en bedrijven. De betrokken actoren bij
de Moerdijkcalamiteit waren (PWC, 2012, p. 7):
- Zes departementen: de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ), Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS), Economie, Landbouw en Infrastructuur (EL&I), Infrastructuur en
Milieu (I&M), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Defensie.
- Vijf gemeenten: Moerdijk, Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en Cromstrijen.
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Meerdere veiligheidsregio’s waaronder Midden-West Brabant (MWB), Zuid-Holland Zuid,
Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden en Haaglanden.
Meerdere politiekorpsen.
Meerdere Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en omgevingsdiensten.
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland.
Industrie en Havenschap Moerdijk.
Twee provincies: Noord-Brabant en Zuid-Holland.
De waterschappen Brabantse Delta en Hollandse Delta.
De drinkwaterbedrijven Evides en Oasen.
Meerdere bedrijven uit de openbaar vervoer sector, waaronder NS, Arriva en ProRail.
De rampenzenders RTV Rijnmond en Omroep Brabant.

De verkenning op de plaats incident leidde tot een opschaling naar GRIP 2 vanwege het bovenlokale
effect van de calamiteit. Een voorbeeld hiervan was de grote rookontwikkeling die als risico gold voor
de nabije omgeving. Zodoende werd de crisisorganisatie van de gemeente Moerdijk geactiveerd.
Gezien de aard en omvang van het incident is het volgens de Inspectie (IOOV, p.68) opvallend dat de
veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in deze beginnende warme fase niet verder opschaalt dan
GRIP2. Het is direct duidelijk dat het een grootschalige calamiteit is dat het industrieterrein en de
gemeentegrens van Moerdijk overstijgt. Door de wind werd het ook snel duidelijk dat het incident
effecten zal hebben aan de overkant van het Hollandsch Diep, in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
De Inspectie (IOOV, 2012) meent dat volgens het eigen rampbestrijdingsplan van de gemeente
Moerdijk deze omstandigheden tot het afkondigen van GRIP3 moeten leiden. De eerst aanwezige
Officier van Dienst van de Brandweer adviseert de burgemeester van Moerdijk om ter plaatse te gaan.
De burgemeester besluit echter op het gemeentehuis te blijven, omdat bij een zeer grote brand “een
gemeentelijk beleidsteam(GBT) moet worden ingesteld”(IOOV, p. 60) De burgemeester roept,
vooruitlopend op het besluit om op te schalen naar GRIP3, een beperkt GBT bijeen. Twee uur na de
opschaling naar GRIP 2 wordt er opgeschaald naar GRIP 3, waardoor het uitgebreide Gemeentelijk
Beleidsteam werd samengesteld.
De veiligheidsregio schaalt na bijna zeven uur bestrijding op naar GRIP 4. Volgens de directeur van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (MWB) vanwege het ontstane aanzienlijke milieuprobleem,
de grote maatschappelijke onrust en het dreigende gezondheidsrisico voor de bevolking in het
effectgebied van de brand; de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Niet de voorzitter van de regio MWB
werd voorzitter van het regionaal beleidsteam, maar de burgemeester van Breda (Nico van Mourik, in:
Moerdijk, 2014). In de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is het besluit tot bestuurlijke
opschaling voorbehouden aan de burgemeester (naar GRIP3) en de (plaatsvervangend) voorzitter van
de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (naar GRIP4). Zij nemen het besluit om verder op te
schalen volgens de Inspectie (IOOV, 2012) pas laat. De brand bij Moerdijk was het eerste grote incident
dat onder de toen nieuwe Wet veiligheidsregio`s viel. Volgens toenmalig burgemeester van Moerdijk
Wim Denie was de nieuwe bevelsstructuur zo nieuw, dat daar nog niet mee geoefend en amper over
was gesproken (Gemeente Moerdijk, p. 83). Door de afkondiging van GRIP4 verschuift de bestuurlijke
leiding en coördinatie voor een groot deel van het GBT in Moerdijk naar het Regionale Beleidsteam in
Tilburg. Het GBT richt zich vanaf dan op lokale thema’s, zoals bevolkingszorg, het RBT op de
bovengemeentelijke aspecten. De Moerdijkse burgemeester ergerde zich aan de situatie en kreeg het
gevoel overgenomen te worden door de voorzitter van het RBT. Volgens de directeur van de regio
MWB was burgemeester Denie niet de enige die de besluitvorming en calamiteit niet los kon laten,
maar zag je op alle niveaus mensen met grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
(Gemeente Moerdijk, p. 69). Het opschalen naar GRIP4 door de regio MWB is niet gelijk verlopen met
de opschaling in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Doordat beide veiligheidsregio’s met dezelfde
Moerdijkbrand te maken hadden is het uitblijven van samenhang tussen de veiligheidsregio volgens
de Inspectie opmerkelijk.
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Vanwege de bron-effectrelatie tussen de twee regio`s en daaraan gerelateerde problematiek zou een
samenhang in opschalingsniveau niet zozeer de brandbestrijding bespoedigen. Samenhang tussen de
opschalingsniveaus zou volgens de Inspectie (IOOV, 2012) (positieve) gevolgen hebben voor de
bestuurlijke coördinatie binnen en tussen de veiligheidsregio`s (IOOV, p. 88).
In de nacht schaalt het RBT af naar GRIP 3, waardoor de leiding over het incident weer bij de gemeente
Moerdijk komt. Het advies aan het GBT is om verder af te schalen. Op het eind van de middag, op 7
januari, 2 dagen na de brand, worden er problemen gemeld met het opgeslagen bluswater. Het
bluswateropvangbassin van Chemie-pack was niet groot genoeg voor de grote hoeveelheid water die
het op moest vangen. Sloten en riolering in de omgeving van het calamiteitterrein worden afgesloten.
Vanwege de dreigende milieueffecten voor de regio en de opgedane communicatieervaring bij de
bestrijding van de brand wordt er opgeschaald naar GRIP4. Hierbij komt de leiding van het RBT
wederom in handen van de vicevoorzitter van de veiligheidsregio MWB, dhr. Van der Velden (IOOV, p.
98).

Figuur 7. Tijdsoverzicht opschalingsniveau betrokken veiligheidsregio`s. Overgenomen uit Eindrapportage
feitenoverzicht besluitvorming en crisismanagement bij brand Chemie-pack, p. 16, PriceWaterhouseCoopers,
2012, Amsterdam.

In interviews is gebleken dat er in de recente geschiedenis van Nederland, naast de uitbraak van de
volgelgriep maar één bovenregionale calamiteit heeft plaatsgevonden. Dit was de chemie-packbrand
in Moerdijk. Hierbij zijn onder andere crashtenders, grote luchthavenbrandweerwagens van de
luchtmachtbases Gilze-Rijen en Woensdrecht ingezet, zo blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door de
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in 2011. De inzet van deze crashtenders is niet volgens de
gebaande paden van het LOCC gegaan. De gemeenschappelijke meldkamer in Tilburg heeft
rechtstreeks, zonder medewerking van de officier veiligheidsregio contact gezocht met de vliegbases
Gilze-Rijen en Woensdrecht voor de bijstand van een crashtender (IOOV, 2011, p. 115). Wel heeft deze
officier veiligheidsregio aangeboden de zogenaamde NBCR-capaciteit van Defensie in te zetten
vanwege de dreigende milieuproblematiek (IOOV, 2011). Met NBCR-capaciteit wordt het materieel en
personeel bedoeld dat gespecialiseerd is om bij nucleaire, biologische, chemische en radioactieve
calamiteiten civiele autoriteiten bij te staan bij de bestrijding van deze calamiteiten (MinBZK, 2006, TK
2006-0000175447). Er was een afvaardiging van Defensie aanwezig in het Regionaal Operationeel
Team en mede op advies van deze afvaardiging is uiteindelijk ook in de Veiligheidsregio Midden- en
West Brabant opgeschaald naar GRIP 4. Effectregio Zuid-Holland Zuid was reeds opgeschaald naar GRIP
4.
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Uit de rapportage van de IOOV bleek dat de veiligheidsregio Midden- West-Brabant zelf de bijstand
georganiseerd heeft. Het LOCC heeft naderhand de bijstand geaccordeerd, waardoor hier geen
juridische problemen werden veroorzaakt. Het is een kerntaak van het LOCC om bijstandsverzoeken
bij grootschalige calamiteiten te coördineren en te regisseren(NCTV, 2013). De toegevoegde waarde
van het LOCC is bij de Moerdijkbrand redelijk beperkt gebleven (IOOV, 2011, p. 18). De veiligheidsregio
MWB heeft zelf veel geregeld.
Het Nationaal Crisiscentrum heeft onder andere door het activeren van de website ‘www.crisis.nl’
gezorgd voor de publieksinformatie en crisiscommunicatie (IOOV, 2011). Ook heeft het NCC zich
gericht op het verzamen van informatie. Hierdoor werd de minister van Veiligheid en Justitie
geïnformeerd en geanalyseerd of andere ministeries actie zouden moeten ondernemen (IOOV, p. 120).
Het NCC heeft situatierapporten opgesteld voor overige veiligheidsregio`s en regio`s ondersteund bij
het uitvoeren van crisiscommunicatie.
Een laatste betrokken instantie op rijksniveau was de ICCb, deze is uit voorzorg opgestart en heeft zich
voornamelijk bezig gehouden met het verzamelen van informatie voor de betrokken ministeries,
waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu(IOOV, 2011, p.14). Delen van de Rijksweg A16
zijn afgesloten geweest en ook het treinverkeer dat over de Moerdijkbrug moest werd stilgelegd.
Vanuit het ICCb zijn er ten tijde van de calamiteit kritische vragen aan de veiligheidsregio MWB gesteld
in verband met het uitblijven van verdere opschaling. Het opschalen naar GRIP4 heeft mede door deze
interventie plaatsgevonden (IOOV, p. 120).
De casus Moerdijk leert ons dat besluitvorming op papier anders verloopt dan in de praktijk. In deze
paragraaf is onder andere naar boven gekomen dat het beleid met betrekking tot de bestrijding van
bovenregionale calamiteiten nieuw was en er nog weinig mee was geoefend. Gebaande paden die
bijvoorbeeld de bijstand van Defensie hadden moeten regelen zijn afgesneden door direct met een
commandant te overleggen. Deze casus geeft aan hoeveel verschillende actoren betrokken zijn bij zo`n
grote calamiteit. Naast bestuurlijke en operationele organen zijn ook (semi) private instellingen
betrokken geweest. Het is jammer dat in de bronnen de precieze verhoudingen tussen gezagsdragers
onbekend blijft. Echter de oud-burgemeester van Moerdijk is erg uitgesproken en geeft een kijk binnen
een GBT en een RBT. Verschillende factoren die in het theoretisch kader zijn vertaald naar variabelen
zijn van toepassing op deze casus. In het volgende hoofdstuk zal de discrepantie tussen beleid en
praktijk aan de hand van deze variabelen worden verklaard.

5.2.

Hoogwater Groningen 2012

In de begindagen van 2012 woedden er in Noordwest Europa twee stormen, de cyclonen Ulli en
Andrea. De gevolgen hiervan werden in heel Europa ondervonden, ook in Nederland. Vooral in het
noorden van Nederland, in de provincies Friesland en Groningen, waren de gevolgen merkbaar. Als
gevolg van deze stormen werd er gevreesd voor een doorbraak van een veenkade rond de westGroningse polder Tolberterpetten bij het plaatsje Tolbert. Hier werden tientallen mensen vrijwillig
geëvacueerd. Uiteindelijk stabiliseerde de situatie rond deze veendijk zich, echter bleef de evacuatie
van kracht. In de gemeente Ten Boer, een plattelandsgemeente ten noordoosten van de stad
Groningen, was de situatie nijpender. Op de ochtend van 6 januari werden ongeveer achthonderd
inwoners geëvacueerd vanwege de hoge waterstand in het Eemskanaal en de verzwakte dijk bij de
plaats Woltersum. In de dijk manifesteerde zich een fenomeen dat ‘piping’ heet. Door de verzadiging
met water van de dijk, sijpelde er water door de dijk heen. De burgemeester van Ten Boer gaf in een
interview aan dat deze situatie duidde op een zeer verzwakte dijk met een ernstig risico op doorbraak.
Binnen de Veiligheidsregio Groningen waren er twee situaties in zo een mate dreigend dat er is
opgeschaald naar GRIP4.
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Het beleidsnetwerk rondom de beheersing van de bedreigende situatie bestond uit verschillende
overheden en andere actoren.
- Verschillende departementen; de ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie,
Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(aardgas en veeteelt).
- Verschillende Gemeenten en haar burgemeesters; Groningen, Ten Boer en Leek (Tolbert).
- Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)
- Verschillende betrokken actoren zoals De Nederlandse Aardolie Maatschappij, Gasunie,
LTO, Waterbedrijf Groningen (rioolzuivering), KPN (netwerk) en Enexis (elektriciteitsinfrastructuur).
Tijdens deze calamiteit is er opgeschaald naar GRIP 4, waarbij de burgemeester van de gemeente
Groningen als voorzitter van het RBT op trad. De in totaal 11 RBT-sessies verliepen verschillend. Daarbij
speelde de ernst van de dreiging en het verloop van de twee afzonderlijke calamiteiten een rol.
Doordat er gebruik werd gemaakt van een gedeeld voorzitterschap vanwege de lange duur van de
GRIP4 situatie zijn de burgemeesters van Groningen en Hoogezand-Sappemeer om de beurt voorzitter
van het RBT (Van Duin, 2012; Veiligheidsregio Groningen, 2012). Er was sprake van een verschil in
bestuurs- en vergaderstijl van de twee voorzitters (een meer op consensusgerichte en een meer
doorpakkende stijl) (Van Duin, 2012). Volgens Van Duin heeft dit verschil niet tot noemenswaardige
problemen bij de besluitvorming geleid. Wel vond de burgemeester van Ten Boer de stijl van de
burgemeester van Hoogezand-Sappemeer prettiger (interview, 07-08-2013). Het RBT heeft onder
andere besloten over een vrijwillige evacuatie uit de Tolberterpetten en een verplichte evacuatie van
Woltersum. De kwaliteit van de besluitvorming is volgens Van Duin, gezien de tijdsdruk en toen
voorliggende informatie goed geweest.
Volgens Van Duin (2012) en het evaluatierapport van de Veiligheidsregio Groningen (2012) waren er
erg veel personen aanwezig bij de eerste bijeenkomst van het RBT. Volgens de evaluatie van de
Veiligheidsregio Groningen en die van Van Duin vielen de verschillende rollen op die door de overige
bestuurders binnen het RBT werden vervuld. Dat leidde soms tot irritatie en onduidelijkheid in de
bestuurlijke rollen. Het ging hierbij om onduidelijkheid met betrekking tot geografische belangen,
portefeuilles en functionele beperkingen van ambtelijke organisaties. Een in het Dagblad van het
Noorden (Van Sluits, 12-4-2012) beschreven situatie rondom de regionaal militair commandant en
diens aanwezigheid in het Regionaal Beleidsteam is verder besproken in een interview met de
burgemeester van de gemeente Ten Boer. Tijdens een vergadering van het RBT zou de voorzitter, dhr.
Rehwinkel, zich hardop hebben afgevraagd waarom er een militair, in de vorm van de RMC-Noord,
aanwezig was bij de vergadering. In de loop van de tijd nam het aantal deelnemers aan het RBT af,
maar bleef het RBT volgens Van Duin behoorlijk groot. Van Duin en de veiligheidsregio concluderen
dat er bij de deelnemers verschillende percepties bestonden over de rol en betekenis van het RBT. De
een zag de rol van het RBT als bestuurlijke top die vooral gefocust moest zijn op bestuurlijke zaken,
toekomstige ontwikkelingen en externe communicatie. De ander zag het RBT als plaats waar alle
informatie gedeeld zou worden en alle besluiten genomen. Van Duin en de veiligheidsregio
concluderen dat er een gedeelde visie over de rol, plaats en functie van het RBT ontbrak en dat de
relatie van het RBT met gemeenten en operationele diensten niet duidelijk was. Een apart punt in de
evaluatie van de veiligheidsregio was het voortgangsvermogen van de crisisorganisatie. Het
onderbrengen van een RBT en ROT in een brandweerkazerne bleek niet geheel succesvol. Om een RBT
draaiende te houden dient er ook aan deze zaken gedacht te worden. Een voorbeeld van ongelukkige
omstandigheden was de kroket die in de vroege ochtend als ontbijt werd geserveerd (Veiligheidsregio
Groningen, p. 30).
Net als bij de Moerdijkbrand werd het hoogwater en de dreigende dijkdoorbraken in Groningen januari
2012 door het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum weliswaar gevolgd, maar tot opschaling
naar de LOS heeft het niet geleid.
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De voorzitter van de LOS heeft met Rehwinkel gesproken, de LOS wilde helpen ter ondersteuning. Een
concrete situatie zoals de dreiging bij Woltersum is volgens de voorzitter een aanknopingspunt om
awareness te creëren opdat er de volgende keer meer visie is op de bovenregionale samenwerking,
landelijke coördinatie en het bestaan van de LOS. Uiteindelijk was de dreiging in de gemeente Ten Boer
niet LOSwaardig, maar is er met het LOCC de vinger aan de pols gehouden (interview LOS-voorzitter,
19-08-2013)
De inzet van Defensie hield onder meer de personele ondersteuning bij het versterken van de dijk door
middel van zandzakken, het onderzoeken van de dijkconditie door duikers en een verkenningsvlucht
met infraroodcamera door een F-16 (Veiligheidsregio Groningen, 2012). Uit de bron afkomstig van het
Dagblad van het Noorden (14 april 2012, p. 36)) is af te leiden dat de regionaal militair commandant
Noord, tevens hoofd nationale operaties aanwezig was bij het RBT. In het krantenartikel wordt een
weergave gegeven van de bestuurlijke drukte rondom de crisisbeheersing in Groningen begin 2012.
De burgemeester van de gemeente met het grootste risico op overstroming noemde het artikel ‘een’
weergave. Met andere woorden: dit is de interpretatie van de journalist. De burgemeester heeft zelf
niet in het betreffende RBT gezeten, hij stond op dat moment op de dijk te kijken hoe de crisis werd
beheerst. Daarom kan deze geen uitspraken doen over dit RBT. In het artikel kwam naar voren dat de
coördinerende burgemeester zich afvroeg waarom er een militair in het regionaal beleidsteam zitting
had. De burgemeester van Ten Boer nuanceert deze opmerking tijdens het interview en stelt dat het
een erg groot beleidsteam was en dit zodoende niet optimaal zou functioneren. Hij was zelf niet
aanwezig in dit RBT, maar heeft het hier wel met collegae over gehad.
De burgemeester van Ten Boer heeft weinig besef gehad van de betrokkenheid van het LOCC bij de
hoogwatercalamiteit in Groningen. Door het meedoen in een Regionaal Beleidsteam en daarbij het feit
dat er geëvacueerd zou worden in de eigen gemeente lag de focus op bevolkingszorg. Het operationele
aspect van de crisisbeheersing werd in het ROT behandeld en zodoende heeft de burgemeester geen
echt besef gehad van de operationele aansturing. Wel werd aan de wens van de burgemeester op het
gebied van inzet van manschappen voldaan door voorafgaand aan de evacuatie een extra peloton
brandweermanschappen in te zetten bij het verstevigen van de dijk. Hierbij was de doorslag dat de
bewoners van Woltersum niet zouden evacueren als er niemand op de dijk was om deze te verstevigen.
De groep militairen die reeds bezig waren met het verstevigen moesten worden afgelost. Uiteindelijk
zijn de meeste inwoners op eigen gelegenheid naar droger plekken vertrokken. Opvallend was dat er
weinig gebruik werd gemaakt van de noodvoorzieningen, zoals bedden en douches in een nabijgelegen
sporthal. Veelal vonden geëvacueerden onderdak bij familie of vrienden elders in de buurt. Een enkele
veehouder bleef bij zijn vee, terwijl er ook was voorzien in een zogenaamde vee-vacuatie.
De casus “hoogwater Groningen 2012” leert ons dat er, net als bij Moerdijk, verschillende factoren van
invloed zijn op de besluitvorming. Het voorgeschreven beleid ten aanzien van het opschalen bij zulk
soort calamiteiten is in deze casus nageleefd, echter is er wel sprake van enkele voorbeelden van
discrepantie tussen beleid en praktijk. De samenstelling van een Regionaal Beleidsteam is in deze casus
een element. De besluitvormingsgroep werd gedurende het GRIP4-schaalniveau kleiner en veranderde
van samenstelling. Te lezen is dat de voorzitter een bepalende rol heeft gehad in de sfeer binnen het
RBT. De situatie in Groningen was op twee plekken binnen de regio dreigend, waardoor er meerdere
bron- en effectgebieden waren. Het opschalen naar regionaal niveau, GRIP4, is dan ook nooit
bekritiseerd. De samenhang tussen de verschillende dreigingen was evident en een goede afstemming
bij het beheersen van de dreiging was nodig. Het indammen van het ene gebied zou bijvoorbeeld tot
een nog groter watersnood in het andere gebied kunnen leiden. Afstemming met andere
veiligheidsregio`s was tevens noodzakelijk, er was immers in geheel noord Nederland sprake van zeer
zware regenval. Binnen het RBT zaten vertegenwoordigers vanuit beide gebieden bij elkaar. De
onduidelijkheid rond de deelnemers en hun belangen binnen het RBT zijn daarom te begrijpen. De
veiligheidsregio Groningen hield zich aan haar beleid waar het ging over de samenstelling van het RBT,
maar vanuit praktische overwegingen is hier gedurende de crisisbeheersingsperiode van afgestapt.
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5.3.

Oefening “Vulcanus”

In Nederland zijn er sinds de invoering van de Wet Veiligheidsregio`s geen calamiteiten geweest
waarbij is opgeschaald naar nationaal niveau. De omstandigheden bij de Moerdijkbrand kwamen het
dichtst in de buurt en hebben uiteindelijk geresulteerd in de toevoeging van GRIP5 binnen de GRIPstructuur. Om voorbereid te zijn op de bestrijding en beheersing van een calamiteit met nationale
effecten moet er geoefend worden. Een calamiteit zoals een ergst denkbare overstroming, waarbij
grote delen van Nederland moeten worden geëvacueerd dient volgens Kolen te worden gecoördineerd
door een nationaal gecentraliseerde expertgroep (Kolen, 2013). Een groep die binnen het denkkader
van Kolen past en het analysekader van dit onderzoek is de Landelijke Operationele Staf. Een referentie
aan de feitelijke uitwerking van de besluitvorming bij een bovenregionale calamiteit met het huidige
crisisbeheersingsstelsel is de oefening ‘Vulcanus’. In deze oefening werd een scenario geoefend waarin
tot GRIP Rijk werd opgeschaald waardoor onder andere de LOS, de ICCb en de MCCb geactiveerd
werden. De Rijksoverheid houdt ongeveer twee keer per jaar een zogenaamde systeemoefening. Soms
zijn die oefeningen heel grootschalig en zichtbaar, zoals de oefening Bonfire in 2005 in de Amsterdam
ArenA, of Voyager uit 2007 in de Rotterdamse haven. Hierbij wordt niet alleen de besluitvorming
geoefend, maar worden ook nep patiënten ingezet en calamiteiten nagespeeld. In de oefening
Vulcanus zijn alle actoren in het stelsel van nationale crisisbeheersing betrokken en is als zodanig een
goede weergave van de feitelijke uitwerking van het beleid uit het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming. De feitelijke uitwerking van de besluitvorming is moeilijk na te gaan. Het
evaluatierapport van onder andere professor Helsloot is niet openbaar gemaakt. De reden voor het
niet openbaar maken van deze evaluatie is onbekend. In verschillende crisis en veiligheidsmagazines
is er wel teruggeblikt op de oefening, maar veel verder dan mooie praatjes en plaatjes komt men daar
niet. In interviews met betrokken actoren is er gesproken over de besluitvorming ten tijde van
‘Vulcanus’ en uitwerking daarvan. Zodoende is er toch een beschrijving van de feitelijke uitwerkingen
van de besluitvorming bij een GRIP Rijk calamiteit, waarbij de LOS, de ICCb en de MCCB betrokken zijn.
In de analyse van de besluitvorming tijdens de oefening ‘Vulcanus’ zal voornamelijk het perspectief
van de LOS worden genomen. Dit past binnen het analysekader. De communicatie en besluitvorming
met het ICCB, MCCB en het Adviesteam zal ook worden beschreven.
In de oefening Vulcanus oefende de Rijksoverheid samen met Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland. Verschillende betrokken bestuurders, hulpdiensten en deskundigen oefenden een grote
onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe en een grootschalige evacuatie van een stad als Apeldoorn.
De nadruk van de oefening lag op het oefenen van besluitvorming op basis van gebrekkige informatie,
zoals dat zich in crisissituaties geregeld voordoet. Het accent lag op het oefenen van de bestuurlijke
besluitvorming in het hoge opschalingsniveau en sturing van lagere overheden en operationele
diensten. De besluitvorming en activiteiten van de ministeries, betrokken samenwerkingsverbanden
en de verschillende regionale (beleids)teams op een realistische manier geoefend. Alle directe en
indirecte communicatie- en informatielijnen werden gebruikt waardoor deze oefening een realistische
weergave gaf van een werkelijke crisissituatie. Om aan te geven hoe realistisch deze oefening was: er
werden nieuwslezers ingezet om een fictief NOS-journaal uit te zenden. Uiteindelijk is Vulcanus een
systeemoefening: een oefening waarbij voornamelijk de crisisbesluitvorming wordt onderworpen aan
uitdagingen en crisisomstandigheden. De uiteindelijke operationele operatie, bijvoorbeeld het
inzetten van een blushelikopter, een mobiel noodhospitaal of een andere operationele ondersteuning
wordt niet geoefend. Om tijdens zo`n landelijke crisisorganisatie de situatie te overzien, de dilemma’s
te beproeven, de nationale en regionale informatie-uitwisseling te beheren en de crisisvoorlichting aan
de media en het publiek te coördineren is een zeer realistische oefensetting gebruikt. Het doel van de
oefening was de bestaande plannen, procedures en mogelijke maatregelen te oefenen die er zijn om
de veiligheid en vitale voorzieningen te waarborgen.
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Voor de Landelijk Operationele Staf was oefening ‘Vulcanus’ een van de weinige keren dat er kon
worden geoefend met de ICCb en de MCCb. De ICCB bestaat volgens het hoofd van het
Departementaal Crisiscentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onder andere uit
verschillende Directeuren-Generaal van verschillende betrokken ministeries. Deze departementale
organen zijn doorgaans niet beschikbaar om mee te doen aan oefeningen. Vulcanus is hierin een
uitzondering, volgens de voorzitter van de LOS.
Bij een flitscrisis is, volgens de voorzitter van de LOS, de LOS binnen een uur bijeen in Driebergen. In
Driebergen is de ambtelijke organisatie van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum gevestigd
op het terrein van de Nationale Politie, voorheen KLPD. De organisatie van het LOCC is te klein om bij
een nationale ramp de LOS te ondersteunen, daarom wordt het StafDetachement Nationale Operaties
(SDNO) van het Ministerie van Defensie ingezet. Het SDNO ondersteunt het LOCC en daarmee de LOS.
Door zorg te dragen voor ICT-verbindingen, accommodaties en personele ondersteuning wordt het
voortgangsvermogen van de LOS verbeterd. In beginsel zit er vanuit elke kolom een vertegenwoordiger
aan tafel bij de LOS. Middels het aanhaakmodel kunnen gedurende de actieve periode experts van
andere betrokken organisaties en departementen aansluiten. Ook kan de singuliere afvaardiging van
een kolom worden uitgebreid. Binnen een LOS-bijeenkomst gaat het volgens de voorzitter om de
kwaliteit van de argumenten, leden worden uitgedaagd integraal te denken en te komen tot een
integraal advies. Ieder lid heeft eigen kennis, expertise en achtergrond. Maar het gaat uiteindelijk om
het totaal advies wat hij, de voorzitter van de LOS (red), aan het MCCb moet inbrengen(Interview
voorzitter LOS, 19-08-2013). Door de samenstelling van de LOS worden volgens de voorzitter logische
adviezen bedacht die elders niet gemaakt worden. Zo is er bij Vulcanus bedacht dat gemeentewerkers
met kettingzagen ondersteunde diensten verlenen aan de brandweer. Naast het advies dat de LOS
dient te geven heeft het als tweede taak de uitkomst van de besluitvorming in de MCCb te
communiceren naar de operationele diensten. In de oefening is het beeld ontstaan dat de LOS alle
operationele diensten binnen het land coördineert en niet alleen communiceert.
Voorzitter LOS: “Wat we geleerd hebben is dat het AT door de vergadering die lang duurt soms op
achterstand staat op de LOS. In een uur kan veel gebeuren en dat kan elkaar mislopen. Voordat de
informatie de ICCb binnen gaat, moeten we als LOS dat eerst afstemming met de voorzitter van het
Adviesteam”(interview, 19-08-2013). Het AT is volgens de voorzitter een grote groep, iedereen al daar
een zegje doen. In het AT komen de verschillende expertises, rollen en bestuurlijke dilemma’s van de
departementen aan bod. De nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid zit het ICCb voor
en is als zodanig adviseur bij het MCCb (interview directeur NCTV, 09-07-2013). Het AT wordt
voorgezeten door een directeur van de organisatie onder de NCTV. Het Adviesteam buigt zich
voornamelijk over de politiek-bestuurlijke problematiek, de LOS betrekt zich op het operationele
(Voorzitter LOS, interview, 19-08-2013). Het kan zijn dat in de praktijk sprake is van overlappende
functies binnen de organen van de NCTV (ICCb en AT) en de LOS. Een beleidskolonel binnen het
Ministerie van Defensie stelt hierop dat strikt het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming
gehanteerd dient te worden en er geen nieuwe verbanden verzonnen dienen te worden (interview,
10-07-2013). In een interview me een gezagsdrager binnen het NCC komt naar voren dat de voorzitter
LOS op de stoel van beslissers heeft gezeten. De voorzitter LOS moet zorgen dat de informatie die hij
heeft in de ICCb ook bekend is. Dit kan en moet via het AT, de gebaande lanen. Medewerkers van
uitvoerende organisaties hoeven zich niet af te vragen waar de info is (NCC, interview, 31-07-2013).
De directeur van de Veiligheidsregio Utrecht, tevens directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid ten
tijde van de Moerdijkbrand, stelt dat GRIP Rijk niet gezien moet worden als een opschalingsniveau.
Zodra er wordt opgeschaald naar het ‘donkerblauwe’ systeem is er sprake van een eigen systeem dat
voor het Rijk functioneert naast het systeem op regioniveau (vgl. figuur 1). “Als bevoegdheden worden
overgenomen door de Minister, dan schuiven lichtblauw en donkerblauw in een”(Voorzitter VrU,
interview, 26-08-2013). Volgens de voorzitter van de veiligheidsregio is er niets voorgeschreven
wanneer er wordt opgeschaald tot GRIP Rijk, de aard van het incident bepaalt het schaalniveau.
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Ook op grond van politiek gevoel kan tot de activatie van de ICCb en MCCb worden besloten. Volgens
hem besluit de LOS autonoom of zij wordt geactiveerd en hoeft de minister daar per se geen
toestemming voor te geven. In de praktijk heeft de LOS een proactieve houding, tijdens een calamiteit
wordt met het LOCC al contact gehouden. Ongevraagd geeft de LOS met behulp van deze informatie
een verwachting voor de calamiteit aan de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (Interview
voorzitter LOS, 19-08-2013).
In de oefening blijkt de koppeling tussen de regionale organisatie en de rijkscrisisstructuur complex
(Min V en J, 2013, p.26). Er bestaan weeffouten tussen het nationale niveau en de veiligheidsregio’s.
Het gaat hier om een onduidelijke feitelijke rolverdeling. De landelijke diensten opereren in de
responsfase niet altijd vanuit dezelfde crisismodus of hetzelfde urgentiebesef als de regio die om een
advies gevraagd heeft. Dit leidt soms tot problemen als de regio buiten de reguliere werkuren nog
aanvullende vragen heeft, of een toelichting behoeft op een expertadvies (Min V en J, 2013). Al dan
niet expliciet uitgesproken verwachtingen en aannames ten aanzien van de wederzijdse rolinvulling en
taakuitvoering zijn volgens de Commissie Hoekstra (2013) hiervan de oorzaak.
De casus ‘Oefening Vulcanus’ beschrijft de besluitvorming ten tijde van een calamiteit waarbij het
crisisbeheersingsstelsel op nationaal niveau wordt toegepast. In het volgende hoofdstuk worden
ervaringen uit ‘Vulcanus’ verder beschreven. Het gaat hierbij om percepties die er omtrent de
rijkscrisisstructuur zijn. Door het ontbreken van een officiële evaluatie van de oefening is de feitelijke
besluitvorming tijdens de oefeningen niet heel duidelijk geworden. De uitwerkingen er van wel. Vooral
op het gebied van de Landelijk Operationele Staf is duidelijk geworden hoe deze vergadert. In de
volgende paragraaf worden verdere resultaten uit literatuurstudie en interviews op het gebied van
feitelijke uitvoering van het beleid uit het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming behandeld.

5.4.

Besluitvorming bij Civiel-Militaire en verdere multidisciplinaire samenwerking

In het beleidskader zijn de verschillende opeenvolgende beleid op het gebied van civiel-militaire en
multidisciplinaire samenwerking weergegeven. Zo staat er beschreven dat de ‘derde hoofdtaak’ sinds
2005 in een beleidsnota is opgenomen. In deze paragraaf zal eerst de feitelijke uitwerkingen van
besluitvorming bij civiel-militaire samenwerking worden beschreven, dit vanwege de
onderzoeksopdracht vanuit het Ministerie van Defensie.
Volgens een beleidskolonel van het Ministerie van Defensie is de derde hoofdtaak inherent aan de
Krijgsmacht. Dat deze in 2005 is opgenomen in een beleidsnota heeft te maken met een vernieuwde
visie op de taken van de Krijgsmacht. In de beleidsnota is duidelijk gemaakt dat de Krijgsmacht niet
enkel een expeditionaire taak heeft. In het interview haalde de kolonel aan dat de eerste hoofdtaak,
kort gezegd het verdedigen van het grondgebied, in mindere mate evident is vanwege de te
verwachten dreiging. Opvolgend aan de Defensienota en de civiel-militaire bestuursafspraken uit 2005
is er in 2007 gestart met het ICMS-programma. Dit ICMS-programma verschilt van de CMBA doordat
er meer in de breedte is gekeken naar de mogelijke inzetbaarheid van Defensie, aldus de directeur bij
de NCTV in een interview. De directeur haalt aan dat het voornaamste verschil in de vraag gestuurde
benadering ligt. Waar de catalogus (2007) meer de aanbod gestuurde benadering van de CMBA volgt,
stuurt ICMS aan op een vraag gestuurde militaire bijstand. In de praktijk zou dit betekenen dat er een
probleemschets wordt gegeven aan een OVR of RMC en dat deze de vraag stelt: “hoe kunnen wij
(Defensie) u helpen?”. Er is sprake van een gedragsverandering van burgemeesters en Defensie.
Burgemeester wilde vroeger specifiek dingen hebben van defensie, “1 peloton dittes, 2 helikopter
dattes”(NCTV, interview, 09-07-2013). Nu is veel meer de vraag naar Defensie: Ik heb een probleem,
hoe kan ik dit op lossen met jullie capaciteiten? Het gezag blijft bij de burgemeester, maar defensie
heeft meer een andere, meer eigen, rol. Volgens de directeur van het NCC kan Defensie van te voren
aangeven wat ze kunnen. Zodoende kan een burgemeester een opdracht geven aan Defensie.
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Een burgemeester wil volgens de NCC`er bij alles betrokken blijven, dit gaat ten koste van de
doelmatigheid, maar is het model dat in Nederland wordt gehanteerd.
In verschillende interviews (DCC, Kolonel, NCTV) blijkt dat de formulering van de inzetbaarheid van
Defensiepersoneel en materieel voor civiele bestuurders onduidelijk kan zijn. Zo staan er richttijden
voor wat betreft de uiterlijke aankomst en beschikbaarheid van materieel en personeel. Uit de
interviews blijkt dat civiele bestuurders deze uiterlijke opkomsttijden kunnen beschouwen als
minimale aankomsttijd en gegarandeerd personeel. Er ontstaat een verschillend beeld, de militairen
zouden bijvoorbeeld al veel eerder binnen de gegarandeerde acht uur ter plaatste kunnen zijn.
Feit is dat de catalogus in dezelfde tijd is uitgebracht als de invoering van de ICMS. In beginsel
conflicteren de aanbod gestuurde catalogus en de vraag gestuurde intenties van ICMS met elkaar. Een
burgemeester kan bijvoorbeeld aan de hand van het aanbod in de catalogus een bepaalde eenheid in
willen schakelen, terwijl er in een vraag gestuurde vorm vanuit Defensie een andere, meer geschikte
eenheid zal worden ingezet. Het opvolgend beleid van ICMS, de Versterking Civiel-Militaire
Samenwerking (VCMS) (NCTV, 2013) heeft tevens de vraag gestuurde intentie als ICMS. Het verschil
tussen VCMS en diens voorganger heeft betrekking op het aantal betrokken ministeries en organisaties
(interview Kolonel, 10-07-2013). Bij ICMS zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie (met voorgangers
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Ministerie van Justitie) en het Ministerie
van Defensie deelnemers. Bij VCMS worden deze ministeries aangevuld met het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de nationale
brandweer en het Veiligheidsberaad. Opvallend is dat de Nationale Politie hier geen deel van uit maakt,
volgens de beleidskolonel van het Ministerie van Defensie heeft dit te maken met de grote
reorganisatie van de politie. Volgens een gezagsdrager van het NCC is de Nationale Politie verder dan
de rest en past zich daarom een wat afwachtende houding aan. De politie is bezig met een verbouwing
in het eigen huis. Samenwerkingsverbanden als de LOS en andere onderdelen van het nationale
crisisbeheersingsstelsel zijn ook pas net begonnen. Volgens de NCC`er is “een hoop gedoe in bestuurlijk
Nederland’ en worden er ‘veel spelletjes gespeeld in veiligheidsregio`s”(interview NCC, 31-07-2013).
Om civiel-militaire samenwerking een verdere plaats te geven in de nationale
crisisbeheersingsstructuur is het project UBOS, uitwerking bovenregionale samenwerking opgestart.
De geïnterviewde directeur bij de NCTV is tevens projectleider van dit project. Doel is om duidelijkheid
te scheppen, ‘het gaat om het advies en de coördinatie’. Zodat iedereen de positie van Defensie in het
juiste perspectief ziet (directeur NCTV, interview). Defensie kan bij multidisciplinaire samenwerking
geen beleidsbepalende rol spelen. Bij aflossing van bijvoorbeeld de voorzitter LOS, kan iedereen dat
binnen de LOS behalve iemand van Defensie. Het civiel gezag is aan zet, “MCCb is in charge”. Defensie
ondersteunt, implementatie van de LOS-adviezen en besluiten is geen militaire operatie onder militair
gezag. Volgens de voorzitter LOS kan dat niet in onze democratie, er is altijd civiele leading (interview,
19-08-2013).
De directeur binnen de NCTV stelt dat beleidsmakers en bestuurders uit de kokers moeten en zich af
moeten vragen hoe kunnen ze alles wat ze hebben het beste in kunnen zetten bij een crisis. De kleur
van het pak dat gedragen wordt moet hier geen belemmering in zijn. Volgens de directeur moet het
de ambitie zijn om van Defensie (ook) een structurele partner te maken. Een Officier Veiligheidsregio
zou graag geziene gast moeten zijn bij ROT`s en RBT`s (vgl Hoogwater Groningen). Defensie kan daarin
investeren. Uit het interview met de beleidskolonel blijkt dat Officieren Veiligheidsregio doorgaans
niet heel ambitieuze majoors zijn. Binnen de landmacht is er vooral gedachte dat er carrière aan de
bosrand gemaakt dient te worden, bij andere krijgsmachtonderdelen zal dit de lucht en de zee zijn. De
mythe dat er een verschil is tussen de civiele en de militaire wereld moet er worden uitgehaald
(interview, directeur NCTV, 09-07-2013).
Het AdviesTeam fungeert binnen de gelederen van het Nationaal CrisisCentrum. Bij het instellen
vaneen ICCb of de MCCb zorgt het NCC voor de benodigde faciliteiten. Er zijn verschillende
vergaderruimten bij het NCC, in het gebouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, met de
benodigde faciliteiten (NCC, interview).
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Het NCC zorgt voor het informatiemanagement en heeft daarvoor diensten die zich bezighouden met
risico`s en dreiging. Het AT staat verder af van de veiligheidsregio`s, de functie is het zorgen voor goede
informatie zodat LOS en NCC goed kunnen functioneren (interview, NCC, 31-07-2013). Adviesteam
adviseert de ICCb, LOS idem. NCTV en voorzitter LOS bepalen zelf wanneer ze advies uitbrengen en zijn
daarin autonoom. Het AT heeft niets met veiligheidsregio te maken (voorzitter VrU, 26-08-2013). Een
advies van de LOS wordt aangenomen door de MCCb, LOS coördineert en brengt zodoende de
landelijke schaarste in beeld. De LOS zit niet in de verticale lijn, dus een veiligheidsregio verwacht geen
sturing te krijgen van de LOS. Institutioneel verwacht een veiligheidsregio van bovenaf sturing te
krijgen. In de praktijk is deze situatie echter wel denkbaar al zou formeel gezien het NCC moeten sturen
(voorzitter VrU, 26-08-2013).
De evaluatie op de Wet Veiligheidsregio`s, uitgevoerd door de Commissie Hoekstra (2013), biedt een
volgende bron voor de feitelijke implementatie van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. De
commissie Hoekstra concludeert dat er sprake is van een mismatch tussen de wettelijke eisen en de
feitelijke knelpunten bij het multidisciplinair optreden en besluitvorming bij calamiteiten. Sommige
knelpunten (bijvoorbeeld de aansluiting met het landelijke niveau) benoemt de wet (WVr) niet of
nauwelijks (Commissie Hoekstra). Wat de Commissie Hoekstra verder opvalt is dat het onduidelijk is
wanneer de rijkscrisisstructuur de sturing geheel of ten dele overneemt. ‘Hierdoor ontstaan
misverstanden en worden wederzijdse verwachtingen niet ingevuld’ (Commissie Hoekstra, p. 37).
Volgens Hoekstra is het opmerkelijk dat in een wet die betrekking heeft op de crisisbeheersing, de
rijkscrisisstructuur als nationale component vrijwel volledig ontbreekt (Commissie Hoekstra, 2013). De
landelijke operationele organisaties, zoals de LOS en het LOCC hebben een adviserende en
afstemmende rol. De exacte positie van deze organisaties in het crisisproces vraagt nog enige
verduidelijking (Commissie Hoekstra, 2013).
In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de feitelijke uitwerking van het beleid zoals
vormgegeven in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Zodoende is er antwoord gegeven op
de deelvraag: “Hoe is de besluitvorming bij opschaling, multidisciplinaire samenwerking, landelijke
coördinatie en aansturing op het gebied van bovenregionale crisisbeheersings- en
rampenbestrijdingsbeleid in Nederland feitelijk vormgegeven en welke actoren spelen bij een rol?”.
Deze analyse van literatuur en interviews geeft aan dat de implementatie van het beleid verschilt met
het vormgegeven beleid. In de drie casussen is gebleken dat er verschillende factoren van invloed zijn
op de besluitvorming en er wordt afgeweken van de gebaande paden van het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming en het formeel beleidskader van hoofdstuk 4. In het volgende hoofdstuk worden
de factoren van die invloed zijn op deze besluitvorming verder onderzocht.
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6. Discrepantie verklaard: een analyse van de discrepantie tussen beleid en praktijk
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit het vorige hoofdstuk verklaard aan de hand van de in het
theoretisch kader beschreven, en in het methodologisch kader geoperationaliseerde variabelen. De
resultaten van hoofdstuk 5 worden geanalyseerd en zodoende wordt er in dit hoofdstuk een antwoord
gezocht naar deelvraag 4: “Welke factoren verklaren de discrepantie tussen het beleidsmatig
vormgegeven beleid en de feitelijke implementatie?” Allereerst zullen de resultaten van de drie
casestudies worden geanalyseerd. Hierna volgt een analyse van de resultaten op het gebied van
besluitvorming bij multidisciplinaire samenwerking, besluitvorming bij opschaling en civiel-militaire
samenwerking. Een vergelijking tussen de drie casus wordt gedaan in de laatste paragraaf. Het
uiteindelijke antwoord op de deelvraag zal ook in de laatste concluderende paragraaf worden gegeven.
Er is gekozen om de drie afzonderlijke cases aan de hand van de variabelen te analyseren. In
voorgaande hoofdstuk is gebleken dat de drie cases elkaar aanvullen en overeenkomstige problemen
schetsen. Een vergelijking tussen de drie cases per variabele heeft gezien de complementaire inhoud
geen meerwaarde op het gebied van validiteit.

6.1.

Moerdijk

In paragraaf 5.1 is de feitelijke besluitvorming rondom de casus Moerdijkbrand beschreven. Bij deze
besluitvorming waren verschillende actoren betrokken en waren er onvoorziene factoren die de
besluitvorming beïnvloedden. Aan de hand van de uit het theoretisch kader gedestilleerde
interveniërende variabelen zal de beïnvloeding van de besluitvorming worden geanalyseerd.
1. Bekendheid met doelstellingen en samenwerking
Binnen de casus Moerdijk zijn er geen aanwijzingen te vinden dat medewerkers en besluitvormers
onbekend zijn geweest met de taken en de doelstellingen van de crisisbeheersing. De brand is
weliswaar niet op de meest milieuvriendelijke manier bestreden, maar wel binnen een beperkte tijd
meester geraakt. De Moerdijkbrand was de eerste calamiteit waarbij tot GRIP4 werd opgeschaald.
Onbekendheid met de doelstellingen en taken van een RBT speelden een rol in deze opschaling. De
samenstelling van het RBT zou volgens de Inspectie (2011) te veel operationeel van aard zijn. Een
betere rolverdeling tussen beleidsteam en operationeel team is een van de aanbevelingen die zij doet.
Uit de interviews in het door de Gemeente Moerdijk uitgebrachte Vuurdoop (2014) blijkt dat de
percepties rond de samenwerking met andere organisaties, zoals de veiligheidsregio in Tilburg en het
LOCC vooral betrekking hadden op verantwoordelijkheidsgevoel. Betrokkenen binnen de gemeente
Moerdijk voelden zich gedurende de bijstand en ondersteuning vanuit de veiligheidsregio gedeeltelijk
vervangen. In de nafase van de brand, waarbij de milieuproblematiek zich aandiende, is er een
projectgroep de gemeente Moerdijk komen ondersteunen. Moerdijkse medewerkers ervoeren deze
inmenging aanvankelijk als een overval, aldus de directeur van de Veiligheidsregio MWB (Gemeente
Moerdijk, p. 71). Een staande organisatie en een projectorganisatie moeten volgens de dezelfde
directeur aan elkaar worden voorgesteld en afspreken hoe de samenwerking inhoud en vorm moet
krijgen.
2. Bewustzijn van interdependentie
Binnen het netwerk dat zich vormde ten tijde van de Moerdijkbrand zijn verschillende actoren van
elkaar afhankelijk geweest. Vooral op het gebied van informatievoorziening waren de twee
verschillende RBT`s afhankelijk van anderen. Door de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid
wordt geconcludeerd dat de informatievoorziening tussen de verschillende betrokken
veiligheidsregio`s moeizaam verliep (IOOV, p. 20). Omdat de veiligheidsregio MWB moeite had om
informatie te delen werd veelal op een informele manier om informatie gevraagd. Deze situatie zorgde
voor afleiding en had als risico dat het leidinggevend systeem in de veiligheidsregio MWB zou worden
overbelast (IOOV, p.20).
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Niet alleen veiligheidsregio`s hebben via informele kanalen informatie gevraagd, ook het LOCC, het
NCC en de ICCb hebben door hun informele informatievraag voor bestuurlijke drukte gezorgd en
zodoende een efficiënte crisisbeheersing beperkt (IOOV, p. 19). De informatie die het RBT bereikt heeft
was veelal afkomstig van het Regionaal Operationeel Team. Deze informatiewisseling verliep volgens
het IOOV wel goed, het RBT en het ROT waren gevestigd op dezelfde locatie (IOOV, p. 92). De reden
dat andere veiligheidsregio`s, het NCC, LOCC en de ICCb op een informele manier informatie toe wilden
eigenen is te verklaren uit het feit dat de regio MWB het zogenaamde LCMS niet goed genoeg vulde.
Het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) is een vorm van netcentrisch werken waarbij alle
veiligheidsregio`s en hulpdiensten kunnen inloggen op een gedeeld informatieforum. LCMS was ten
tijde van Moerdijk nog erg nieuw en er was weinig mee geoefend. Binnen het netwerk rondom de
crisisbeheersing is men afhankelijk van informatie vanuit de gemeente of RBT. Aan de hand van deze
informatie kunnen besluiten over bevolkingszorg, nazorg en brandbestrijding worden gemaakt. Veel
actoren zijn dus afhankelijk van de informatievoorziening, deze informatie zorgt voor een zo efficiënt
mogelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing. Binnen de casus Moerdijk was men bewust van deze
afhankelijkheidsrelatie.
3. Bureaupolitiek
In de onderzoeksrapporten wordt niets beschreven over de sociale verhoudingen en sfeer binnen het
Regionaal Beleidsteam. Enkel in de interviews die door de Gemeente Moerdijk in een boek zijn
uitgebracht wordt het een en het ander duidelijk over de sociale verhoudingen en belangenstrijd
tussen de betrokken actoren. Oud-burgemeester Denie is redelijk uitgesproken over de positie die hij
zelf in nam in het RBT. Dit komt naar voren bij de beschrijving die hij doet van een persconferentie. Bij
deze persconferentie waren op het podium plaatsen gereserveerd voor de aanwezige Minister van
Veiligheid en Justitie, de vicevoorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de
voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Er was geen plaats gereserveerd voor de
burgemeester van de getroffen gemeente. Denie ergerde zich hier aan en is uiteindelijk aan de zijkant
van de tafel gaan zitten, het ging immers om zijn gemeente (Gemeente Moerdijk, 2014, p. 83).
4. Streven naar autonomie
Het beeld dat door het opschalen naar GRIP4 de burgemeester van Moerdijk aan de kant werd gezet
overheerst bij deze oud-burgemeester (Gemeente Moerdijk, 2014). De burgemeester vond het
moeilijk het incident los te laten en ergerde zich aan bepaalde zaken. De complexiteit van de calamiteit
was een beperking voor het streven naar autonomie. Omdat het effectgebied duidelijk in een andere
regio lag zou een enkele veiligheidsregio, gemeente of bestuurder nooit autonoom over de
crisisbeheersing kunnen oordelen en besluiten. Voorzitter van het RBT Van der Velden noemt
samenwerking en vertrouwen als de twee sleutelwoorden die hem zijn bijgebleven na de
crisisbeheersingssituatie (Gemeente Moerdijk, 2014).
5. Interne weerstand
Interne weerstand tijdens de bestrijding en nafase van de brand is vergelijkbaar met de percepties
rond de samenwerking met de projectorganisatie van de veiligheidsregio.
6. Externe weerstand
Voor medewerkers van de gemeente Moerdijk en voor de besluitnemers binnen het RBT van de
veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is ten tijde van de brand media van invloed geweest. De
crisisorganisatie was onbekend met de invloed die social media op de publieke opinie kan hebben.
Volgens Van der Velden (Gemeente Moerdijk, 2014) was de berichtgeving suggestief, een
communicatie-achterstand is gedurende de crisisbeheersing niet meer goed gekomen. Hierdoor werd
in de beeldvorming de crisissituatie als ‘niet onder controle’ weggezet. De onderzoeksrapporten
(IOOV, 2011; Onderzoeksraad, 2012) spreken dit tegen. Enkel het framen van de crisis is mede door
deze beeldvorming niet gelukt. In de verschillende interviews in het boekwerk van de Gemeente
Moerdijk wordt de media als vijandig ervaren.
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Deels door de beeldvorming en de reactie daarop is de publieke opinie te bestempelen als externe
weerstand. Het besluit om op te schalen naar GRIP4 een paar dagen na de brand is dan ook deels
genomen vanwege de ervaringen met de media. Een grotere, opgeschaalde crisisorganisatie is beter
voorbereid op media en nieuwsvergaring dan een kleinere gemeentelijke crisisorganisatie. De
beeldvorming en moeizame communicatie zorgde tevens voor onrust bij de plaatselijke bevolking.
Externe weerstand heeft zodoende invloed gehad en een politieke dimensie aan de crisisbeheersing
toegevoegd. De burgemeester is ongeveer 10 dagen na de brand ontboden op de provinciehuis en op
die avond is bekendgemaakt dat de burgemeester met vervroegd pensioen ging. Volgens oudburgemeester Denie (Gemeente Moerdijk, 2014, p. 85) was de belangrijkste vraag in de media: wie
stapt er op?
7. Institutionalisering en Standard Operation Procedures
Lokaal bestuur en samenwerkingsverbanden zoals het LOCC, het NCC en de ICCb hadden enkel in
oefeningen een soortgelijke GRIPniveau meegemaakt. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen bij
meerdere betrokken veiligheidsregio`s leidde tot een complexe bestuurlijke aanpak en
crisisbesluitvorming. Nico Van Mourik, directeur van de veiligheidsregio MWB benoemde de
verschillende werkprocedures in een interview (Gemeente Moerdijk, 2014, p. 71). Hij stelde dat de
projectorganisatie afkomstig van de veiligheidsregio de rituelen van het gemeentehuis niet kende toen
ze daar werden gedetacheerd. Deze rituelen hebben te maken met de manier van werken en kunnen
vertaald worden naar procedures. De mate van institutionalisering van nieuw beleid was ten tijde van
de Moerdijkbrand nihil, de GRIP4-structuur was tot dan toe weinig toegepast. Bij de besluitvorming en
samenwerking tijdens de calamiteit hebben standaardprocedures voor kennismakingsproblemen
gezorgd, maar deze werden door een introductie verholpen.

6.2.

Hoogwater Groningen 2012

In paragraaf 5.1 is de feitelijke besluitvorming rondom de crisisbeheersing bij het hoogwater in
Groningen beschreven. Verschillende factoren waren hierbij van invloed op deze besluitvorming. Het
opschalingsniveau is GRIP4. Aan de hand van de uit het theoretisch kader gedestilleerde variabelen
wordt onderstaand een analyse gedaan van de beïnvloedende factoren.
1. Bekendheid met doelstellingen en samenwerking
In de jaren voorafgaand aan de hoogwatercrisis is er volgens Van Duin (2012) betrekkelijk weinig
geoefend op het snijvlak van ROT en RBT. Van Duin stelt dat de kwaliteit van operationeel leiderschap
en bestuurlijk leiderschap omhoog kan. Binnen een RBT klagen burgemeesters nog wel eens over het
niveau van de operationele kant van de crisisbeheersingsbesluitvorming. Aan de andere kant klagen
uitvoerders over bestuurders die zich bemoeien met operationele zaken (Van Duin, 2012).
2. Bewustzijn van interdependentie
De afhankelijkheidsrelaties binnen de crisisbeheersingsorganisatie hebben voornamelijk betrekking op
informatievoorziening. Volgens Van Duin (2012) waren er voor het RBT verschillende lijnen waarlangs
de aanwezigen informatie verkregen. Op bestuurlijk en operationeel vlak waren er verschillende
aanvoerroutes. Mede hierdoor kwam een matige aansluiting van informatievoorziening tussen het
tactische niveau enerzijds en het bestuurlijke/strategische niveau anderzijds. In deze casus heeft de
Regionaal Operationeel Leider zich moeten bemoeien met zaken die doorgaans in een RBT worden
besloten. Door de zwakke verbindingen tussen RBT en ROT was de Regionaal Operationeel Leider
meerdere malen zelf aanwezig bij RBT`s om zo voor een degelijke informatievoorziening te zorgen (Van
Duin, 2012; Veiligheidsregio Groningen, 2012).
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3. Bureaupolitiek
Het RBT was naast een bestuurlijke aangelegenheid ook een bijeenkomst om operationele zaken te
besluiten. De onduidelijkheid binnen het RBT over de rollen van verschillende betrokkenen zorgde voor
irritaties binnen het RBT. In de loop van de verschillende vergaderingen van het RBT nam het aantal
aanwezigen af, maar bleef het team volgens diverse aanwezigen nog behoorlijk groot (Van Duin, 2012;
Burgemeester Ten Boer, interview, 07-08-2013). Volgens de burgemeester van Ten Boer (interview,
07-08-2013) dienen er afspraken te worden gemaakt tussen Defensie en andere operationele diensten
wie er in een ROT thuishoort. Bij de hoogwatercrisis in Groningen werden deze afspraken deels
gemaakt in het RBT. Het laatste wat de burgemeester in een crisissituatie wil is een competentieslag
binnen een GBT of RBT. De Operationeel Leider zou moeten beslissen wie of wat actief is binnen de
operationele crisisbeheersing. Ieder lid van een RBT had een lijntje met zijn eigen organisatie, “alle
belangen overwegen in ROT of RBT zorgde voor bestuurlijke drukte voor de voorzitter RBT en voor het
passeren van de Regionaal Operationeel Leider”(Burgemeester Ten Boer, interview, 07-08-2013).
Volgens de burgemeester moeten er in een RBT bestuurders zitten met een mandaat en dus
daadwerkelijk iets te vertellen hebben over en in de gebieden waar het RBT over beslist. Ook zou een
RBT moeten worden beperkt tot datgene wat op dat precieze moment aan bestuurders gevraagd
wordt te beslissen. Een voorbeeld hiervan is het adagium dat brandweermensen verstand hebben van
branden blussen, burgemeesters niet. Volgens de burgemeester van Ten Boer kun je bijvoorbeeld pas
daadwerkelijk evacueren als het voor de evacuees duidelijk is dat er zorg wordt gedragen voor hun
huis en haard. In deze casus resulteerde dat in een aflossing van een peloton zandzakleggers voordat
er is geëvacueerd. Enerzijds werden zodoende bestuurlijke besluiten tot evacuatie op basis van zeer
actuele operationele informatie genomen, anderzijds zorgde de operationele aanwezigheid voor
bestuurlijke drukte.
Niet alleen direct betrokken burgemeester waren aanwezig in de RBT-bijeenkomsten, ook
burgervaders van omliggende, niet getroffen, gemeentes schoven aan (Van Duin; Burgemeester Ten
Boer; Directeur DCC I & M). Volgens Van Duin was ook deze aanwezigheid onbedoeld een risico voor
de slagkracht van het RBT. Naast de al eerder genoemde operationele component van het RBT is de
kwaliteit van de bestuurlijke samenstelling van de RBT`s twijfelachtig. De aanwezigheid van de
burgemeesters was volgens Van Duin op het gebied van informatievoorziening niet nodig, de verslagen
van de RBT`s werden naar alle burgemeesters opgestuurd.
4. Streven naar autonomie
De burgemeester van de getroffen gemeente Ten Boer beziet een streven naar autonomie op een
positievere manier. Hij is zelf van de school: bestuurder dient zich niet te bemoeien met de uitvoering.
Hij zelf heeft “geen verstand van operationele zaken (red.), de rol van de burgemeester tijdens zo`n
incident is die van burgervaderschap en deze is veel belangrijker” (burgemeester Ten Boer, interview,
07-08-2013). Er is ook onduidelijkheid geweest op het gebied van juridische verantwoordelijkheid.
Officieel had de noodverordening en evacuatiemededeling getekend moeten worden door de
voorzitter van het RBT, niet door de burgemeester van Ten Boer. Dit is later herondertekend door de
voorzitter van het RBT.
5. Interne weerstand
De RBT-sessies verliepen volgens Van Duin (2013) verschillend. Daarbij speelde de aard en het verloop
van de twee afzonderlijke incidenten, Tolberter Petten en Woltersum een rol. De verschillende
bestuurs- en vergaderstijlen van de twee voorzitters, een meer op consensus gerichte stijl
(Burgemeester van Groningen) en de knopen doorhakstijl van de burgemeester van HoogezandSappemeer speelde daarbij volgens Van Duin en de burgemeester van Ten Boer een rol. Beide stijlen
hebben hun voor- en nadelen en zijn meer of minder geschikt voor de verschillende crisissituaties (Van
Duin, 2012). Volgens Van Duin en de burgemeester van Ten Boer gaven deze verschillende stijlen geen
problemen in de besluitvorming, wel was het even wennen aan de andere bestuursstijl. Binnen de
RBT`s speelden de volgende zaken mee die voor irritatie en onduidelijkheid zorgden:
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- tijdstippen van de cruciale vergaderingen (’s nachts hals over kop bijeenkomen in RBT)
- onvoldoende snelle communicatie over precieze diepten/hoogten van de polders en acute
dreigingsbeelden
- onduidelijkheden over de aantallen bewoners en dieren in de polders t.b.v. de evacuatie en
de veevacuatie.
- onduidelijkheden over de sterkte en betrouwbaarheid van de dijken en sluizen in de polders
- onduidelijkheden over de bevoegd- en verantwoordelijkheden van de coördinerend
Burgemeester (voorzitter RBT) en de afzonderlijke burgemeesters van de getroffen polders
- onduidelijkheden over de noodbevoegdheden en de invulling ervan (noodverordeningen,
noodbevel)
Het valt te begrijpen dat door deze onzekerheden het RBT als geheel onzeker was. Het hals over kop
midden in de nacht vergaderen heeft voor een dientengevolge gemoedstoestand kunnen zorgen.
6. Externe weerstand
Betrokken burgers die middels een noodverordening geëvacueerd werden hebben niet allemaal
gehoor gegeven aan dit noodbevel. Enkelen zijn achtergebleven in de polder. Degenen die zich wel
lieten evacueren hebben echter weinig gebruik gemaakt van de voorzieningen in een ingerichte
sporthal, maar vonden onderdak bij familie of bekenden (Burgemeester Ten Boer, interview, 07-082013). Het niet opvolgen van een evacuatievoorschrift valt volgens de onderzoeker niet onder
weerstand, maar onder burgerlijke ongehoorzaamheid. Voor burgers was de ernst van de situatie
voelbaar en men hielp zelf mee met zandzakken sjouwen en andere voorzorgsmaatregelen. Al eerder
in de behandeling van deze casus is naar voren gekomen dat de informatievoorziening en de
verhoudingen tussen en binnen het ROT en het RBT van invloed zijn op de besluitvorming. De
betrokken Groningse burgemeesters (ook de minder gedupeerde) werden frequent door bewoners,
journalisten en anderen bevraagd. Naast de al problematische informatievoorziening binnen het RBT
zorgde juist deze externe druk dat niet alleen de binnenring van betrokkenen maar ook de anderen
met grote regelmaat geïnformeerd wilden worden (Van Duin, 2012). De publieke druk op deze minder
betrokken burgemeesters zorgde er voor dat ook een goede informatievoorziening voor hen belangrijk
was.
7. Institutionalisering
In 1998 is de omgeving rond de stad Groningen ook geteisterd door een hoogwater crisis. Naar
aanleiding van de crisisbeheersing in 1998 zijn enkele bestuurlijke lessen geleerd. Volgens Van Duin
hebben deze bestuurlijke lessen uit de hoogwater-crisis van 1998 nog niet allemaal een vervolg
gekregen en zijn aangedragen oplossingen nog niet allemaal voldoende geborgd. Net als bij de casus
Moerdijk was Hoogwater Groningen 2012 de eerste GRIP-4 situatie in de Veiligheidsregio Groningen
na inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s in 2010. Volgens Van Duin was de (nieuwe) rol voor
de bestuurlijk verantwoordelijken op persoonlijk gebied en qua verantwoordelijkheid “redelijk
onontgonnen terrein in de warme fase van het crisismanagement” (Van Duin, 2012, p. 3).
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6.3.

Oefening “Vulcanus”

In paragraaf 5.3 is de feitelijke besluitvorming rondom de oefening Vulcanus beschreven. Aan de hand
van de resultaten uit interviews worden in deze paragraaf factoren besproken die van invloed zijn op
de besluitvorming binnen deze casus. Een gegeven in dezen is het niet openbaar zijn van de evaluatie
van de oefening. Doorgaans zijn evaluaties van grote systeemoefeningen als Vulcanus openbaar. Men
kan zich afvragen waarom deze evaluatie niet openbaar is gemaakt. De gehele oefening speelt zich af
in een GRIP Rijk situatie. Net als in voorgaande paragrafen wordt de beschrijving aan de hand van de
in het theoretisch kader gedestilleerde variabelen gecategoriseerd.
1. Bekendheid met doelstellingen en samenwerking
Oefeningen als Vulcanus zorgen er voor dat er inzicht ontstaat in de verschillende feitelijke posities
van de betrokken actoren. Uiteindelijk zorgen dit soort oefeningen voor een grotere bekendheid met
de doelstellingen en taken van de verschillende actoren.
De oefening Vulcanus speelde zich af in een civiele omgeving, volgens de voorzitter van de LOS
(interview, 19-08-2013) is er weinig praktisch verschil tussen een civiele en militaire omgeving. In de
volgende paragraaf zal duidelijk worden dat er in dezen een verschil in opvatting is tussen de
respondenten. De kennis en percepties van actoren en respondenten met betrekking tot het
opschalingsniveau GRIP Rijk en de organisatorische consequenties daarvan zijn niet enkel van
toepassing op de oefening Vulcanus. Deze zullen worden behandeld in de volgende paragraaf.
2. Bewustzijn van interdependentie
Binnen de kaders van het Nationaal Stelsel Crisisbeheersing zijn verschillende
samenwerkingsverbanden van elkaar afhankelijk voor informatie. Tijdens de oefening Vulcanus waren
de omstandigheden in zo`n mate realistisch dat er op verschillende manieren aan informatie kon
worden gekomen. Zoals bleek in de analyse van de feitelijke besluitvorming bij deze oefening zijn er in
de informatievoorziening tussen de verschillende organisaties enkele zaken niet volgens de gebaande
paden van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming gegaan. Er ontstond een
informatievoorsprong c.q. achterstand tussen de LOS, het ICCb en het AdviesTeam. Hulpverleners,
lokale bestuurders, veiligheidsregio`s en rijksorganen zijn ten tijde van een GRIP Rijk situatie
afhankelijk van elkaar op het gebied van actuele en betrouwbare informatie. Een (nagebootst) NOS
journaal zou in deze zin geen eerstehands informatie kunnen zijn. De problematiek rondom de
informatievoorziening in deze casus sluit aan bij die van de voorgaande Hoogwatercasus.
3. Bureaupolitiek
In interviews is gebleken dat de voorzitter van de Landelijk Operationele Staf een bepalende positie
heeft gehad binnen de besluitvorming in deze oefening (Directeur NCC; Directeur NCTV). Zo zou deze
zich bemoeid hebben met besluitvorming in de ICCb en MCCb en zich niet enkel op de adviestaak van
de LOS hebben toegelegd. De meningen over de intentie van deze voorzitter liepen uiteen. De
betrokken medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben uiteindelijk excuses
gehad van deze voorzitter. Volgens de directeur van het NCC ging de voorzitter LOS erg mee in de ‘flow’
doordat de oefening zeer realistisch was. Een ander is minder gematigd en typeren de voorzitter als
een ‘mannetjes maker’ (Directeur NCTV, 09-07-2013) of ‘iemand met een eigen agenda’(Directeur
NCTV). Volgens de directeur van het DCC van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de
voorzitter niks verkeerds gezegd, maar was het vooral een verrassing dat de voorzitter LOS zich
bemoeide met zaken die anderen niet verwacht hadden. Een oefening is er om zonder consequenties
dingen uit te proberen (DCC, interview, 30-08-2013). De meeste respondenten zijn het met elkaar eens
dat de opstelling van de voorzitter LOS kwaad bloed heeft gezet in de verhoudingen tussen LOS en
andere samenwerkingsverbanden in de Rijkscrisisstructuur. Volgens de directeur van het NCC zitten
mensen niet voor hun eigen “eer en glory” op de positie van voorzitter LOS. De voorzitter heeft volgens
hem een goed netwerk en komt overal binnen. Men moet niet te zwaar tillen aan deze problematiek
tijdens de oefening Vulcanus, de lessen zijn geleerd. Volgens de NCC`er moet een voorzitter LOS
iemand met statuur zijn.
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Weliswaar zijn er excuses aangeboden en betrof het een oefening, maar om verhoudingen te
repareren zal, volgens de directeur DCC iets gedaan moeten worden aan de bekendheid van de LOS.
De voorzitter LOS voelde zich kennelijk geroepen om zo`n positie in te nemen bij de oefening. Bij de
LOS-bijeenkomst is het de onderzoeker opgevallen dat er binnen de gelederen van de LOS een sterke
focus is op het creëren van bekendheid van de LOS. In de LOS zitten van alle kolommen aansprekende
en gezaghebbende mensen. Het gezag dat dezen binnen de eigen kolom hebben zouden ze, zo
anticipeert de onderzoeker, graag ook als LOS hebben. Gezien de expertise van de leden van de LOS,
de ervaring van de voorzitter en de beleidsmatige positie en ambiguïteit is het kwade bloed voor de
betrokkenen bij Vulcanus afgedaan met aanvaarde excuses.
4. Streven naar autonomie
In vervolg op bovenstaande beschreven problematiek rondom de voorzitter van de Landelijk
Operationele Staf zijn ook op het gebied van het streven naar autonomie door respondenten
opmerkingen gemaakt. De taakstelling van de Landelijk Operationele Staf verschilt tussen de
verschillende respondenten. De voorzitter van de LOS is van mening dat de LOS adviseert en
coördineert. De voorzitter LOS spreekt volgens hem namens alle hulpdiensten in de ICCb en MCCb en
zorgt ervoor dat het besluit van de MCCb wordt gecommuniceerd en uitgevoerd door de
veiligheidsregio`s. Volgens de directeur van het NCC heeft de LOS echter alleen een adviserende taak
en valt de coördinerende rol weg. Het coördineren van het geadviseerde besluit neigt naar een streven
naar autonomie. Ook de onduidelijkheid omtrent de taakstelling van de LOS kan zorgen voor de
perceptie bij andere betrokken actoren dat de LOS een autonoom werkend verband is. De
opmerkingen met betrekking tot deze beïnvloedingsfactor zijn ook van toepassing op de eerste factor.
5. Interne weerstand
Net als bij de andere cases is er bij deze oefening sprake van een redelijk nieuw beleid. In Nederland is
er tot de oefening Vulcanus nog geen ‘echte’ GRIP Rijk calamiteit geweest. Wel zijn ICCb en MCCb
geactiveerd ten tijde van de vliegtuigramp in Oekraïne, zomer 2014. Ten tijde van de oefening waren
niet alle betrokken actoren bekend met de functies en posities van de LOS. Volgens een directeur bij
de NCTV werden de verrichtingen van de (voorzitter) LOS met argwaan bekeken. Door de eerder
beschreven problematiek rondom taakstelling en autonoom handelen zijn er voornamelijk bij
departementen misverstanden ontstaan omtrent de positie van de LOS. De LOS zit niet in de verticale
structuur van figuur 1, maar zweeft daar tussen. Het gremium was voor veiligheidsregio`s en
departementen niet duidelijk. Lokale overheden en veiligheidsregio`s verwachten volgens de directeur
van de Veiligheidsregio Utrecht sturing en coördinatie van het NCC, afgaande de verticale
verhoudingen weergegeven in figuur 1. Een voorzitter LOS fungeert namens de hulpdiensten en
adviseert de ICCb en MCCb, als er argwaan ontstaat en de voorzitter niet wordt vertrouwd ontstaat er
een onhandelbare interne situatie.
6. Externe weerstand
Door de geënsceneerde situatie is er moeilijk te spreken van externe weerstand. De doelstelling van
de oefening was om de besluitvorming binnen de hogere gremia van de betrokken organisaties en
verbanden van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming te oefenen. Door het ontbreken van een
evaluatie is het voor de onderzoeker niet mogelijk geweest verdere informatie te vinden met
betrekking tot de inhoud en geënsceneerde externe druk.
7. Institutionalisering
Het systeem van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming zoals weergegeven in hoofdstuk 4 en
figuur 1 is te beschouwen als een grote standard operating procedure. In het theoretisch kader en in
voorgaande paragrafen is reeds beschreven dat dit beleid aan vele factoren onderhevig is. In een
systeemoefening als Vulcanus werd juist deze SOP geoefend.
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De afwijkende gedragingen van de voorzitter LOS heeft niet alleen voor kwaad bloed binnen de
verhoudingen gezorgd, ook het systeem van het nationale handboek is onder vuur gekomen. Volgens
de directeur NCC is vooral het Adviesteam, waar hij zelf het gezag over voerde, de dupe geweest. Het
AT voelde zich overbodig en zag de meerwaarde van het nationale crisisbeheersingsstelsel met GRIP
Rijk niet meer in. De feitelijke implementatie van een multidisciplinair samenwerkingsverband als de
LOS is afhankelijk van de mate van acceptatie door andere actoren. Voorgesteld beleid als in het
nationaal handboek zijn voor betrokken spelers niet voldoende om te reageren op en samen te werken
met de LOS. Verticale, hiërarchische, structuren tussen verschillende overheden en gremia zijn
duidelijk, maar meer horizontale verbindingen zorgen, zo blijkt uit de interviews, voor verwarring.

6.4.

Discrepantie verklaard: besluitvorming bij opschaling naar GRIP Rijk

In voorgaande paragrafen is met behulp van drie cases een analyse gedaan van mogelijke factoren die
van invloed zijn op besluitvorming bij crisisbesluitvorming. Bij de analyse van de Moerdijkbrand was er
sprake van besluitvorming naar verschillende opschalingsniveau `s. Bij de hoogwatercrisis in Groningen
was er sprake van een GRIP4 situatie met daarbij het LOCC dat de situatie nauwlettend in de gaten
hield. Oefening Vulcanus was een systeemoefening waarbij op het niveau van GRIP Rijk werd geoefend
met de betrokken crisisbeheersingsspelers. In deze paragraaf zullen verdere percepties rondom de
opschaling naar GRIP Rijk worden beschreven. Gezien de onderzoeksvraag vanuit het Ministerie van
Defensie zal de betrokkenheid van Defensie specifieke aandacht krijgen. Bij een opschaling naar GRIP
Rijk komt de Landelijke Operationele Staf bijeen en wordt deze bijgestaan door het StafDetachement
Nationale Operaties van het Ministerie van Defensie. Net als bij de vorige drie paragrafen zal aan de
hand van de theoretisch onderbouwde variabelen deze analyse worden gecategoriseerd.
1. Bekendheid met doelstellingen en samenwerking
Op het niveau van de ICCb is er volgens een directeur bij de NCTV is veel verwarring omtrent de
voorzittersrol van de ICCb. De NCTV zit deze voor, maar kan hier zitten met een dubbele pet, namelijk
die van onafhankelijk voorzitter en de vakverantwoordelijkheid voor het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Volgens de directeur bij de NCTV zijn de belangen van het ministerie leidend.
Omtrent de LOS zijn er, zo blijkt onder meer uit de analyse van de oefening Vulcanus, onduidelijkheden
als het gaat om de doelstellingen en de positie binnen het nationale stelsel van crisisbeheersing.
Volgens de directeur van het DCC van I & M moet de LOS aanvullend zijn wat er gebeurt in
veiligheidsregio`s, maar hebben dezelfde veiligheidsregio`s geen idee wat er gebeurt bij de LOS.
Volgens de directeur is het ‘akelig’ stil geweest rondom de LOS in 2012 en 2013. Bij oefeningen en
grootschalige veiligheidsevenementen zoals de Dag van de Veiligheidsregio en de Nuclear Security
Summit zouden ze een kans moeten krijgen, maar de LOS moet deze zelf ook grijpen. Kleine
systeemoefeningen zijn volgens hem de oplossing. Het oefenen van scenario`s met 3 militairen van het
SDNO, de voorzitter LOS en kleine afvaardigingen van veiligheidsregio`s en ICCb zou de onbekendheid
en de onduidelijkheid rondom de LOS verder kunnen ontnemen.
Niet alleen de LOS zou kunnen investeren in de bekendheid van haar taken, positie en doelstelling, ook
Defensie kan investeren en reorganiseren op het gebied van nationale operaties en operationele
bijstand. Een Officier Veiligheidsregio (OVR) zou volgens een directeur bij de NCTV een graag geziene
gast bij ROT`s of RBT`s moeten zijn (vgl. hoogwater Groningen). Defensie zou daarin kunnen
investeren. Dit zou kunnen door de termijn die majoors de functie van OVR vervullen meer te
synchroniseren met de civiele autoriteiten Burgemeesters zitten minimaal zes jaar op hun plek, een
OVR is meestal na drie jaar al weg. Er is nauwelijks tijd voor betere sociale verhouding en kennis van
elkaars processen worden in een korte OVR termijn. Volgens de directeur bij de NCTV komen sommige
OVR`s met een verkeerde houding binnen bij een veiligheidsregio. Binnen Defensie heeft de functie
van OVR echter weinig aanzien en wordt meestal door minder ambitieuze majoors vervuld (kolonel,
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Ministerie van Defensie, 10-07-2013). De functie van Regionaam Militair Commandant (Natops) en die
van OVR (bijstand) worden vaak vervuld door gebrevetteerde officieren. Deze officieren hebben geen
verdere hogere Defensievorming-opleiding gehad. Volgens de directeur DCC I & M onderschat
Defensie de netwerkfunctie van de OVR.
In voorgaande stukken is reeds gebleken dat er verschillende percepties rond de
samenwerkingsverbanden bij GRIP Rijk zijn. Het opschalen naar dit niveau zorgt er voor dat er bij
burgemeesters een gevoel van angst ontstaat dat de minister het over neemt. Anderzijds is het,
reflecterend op de NSS, een illusie te denken dat de burgemeester van Den Haag een landelijk
verkeersplan kan maken (Voorzitter LOS, interview, 19-08-2013). Volgens de voorzitter LOS is de LOS
er juist ter ondersteuning van het lokale bestuur. Door de aanwezige expertise en de landelijke
overview kan de LOS beter beoordelen hoe de operationele diensten te verdelen. Volgens de directeur
bij de NCTV is het beeld dat de LOS verantwoordelijkheden overneemt onjuist. De LOS is een geheel
nieuw gremium, wat zoals eerder bleek, niet binnen de verticale crisisbeheersingslijnen acteert, maar
laveert tussen betrokken actoren en bestuursniveau`s. De organisatiestructuur van de LOS heeft
kenmerken van eenhoofdige leiding en een militaire commando/stafstructuur. Volgens de DCC I & M
is onder crisisomstandigheden het professioneel gezien handig om een operationeel
samenwerkingsverband te hebben die eenduidig naar buiten treedt. Dit staat haaks op hoe andere
zaken in Nederland geregeld zijn. Volgens hem is de LOS het enige orgaan binnen de gehele nationale
crisisbeheersingsstructuur dat niet is ‘ingepolderd’.
2. Bewustzijn van interdependentie
Betrokken actoren binnen de nationale crisisbeheersingsstructuur zijn genoodzaakt te bezuinigen op
de eigen organisatie. Deze bezuiniging leidt onder andere tot reorganisaties. Het ontstaan van de
Nationale Politie, een regionalisatie van de brandweer en de reorganisaties bij (eenheden van) het
Ministerie van Defensie zijn hier voorbeelden van. Door deze financiële beperkingen enerzijds en een
zelfde verwachtingspatroon en takenpakket houdt men volgens de kolonel op het Ministerie van
Defensie de eigen kaarten tegen de borst. Budgetten staan ter discussie en het samenwerken met
anderen komt zo op een tweede plan te staan. Waar samenwerken als remedie voor kostenbesparing
wordt gegeven is er tussen Defensie en de Nationale Politie een status quo afgesproken met betrekking
tot nauwere samenwerking (Kolonel Defensie; Directeur NCTV). De kolonel bespeurt
terughoudendheid bij de politie waar het gaat om defensie-initiatieven. Er zou een afspraak zijn
geweest tussen de nationale korpschef en de Commandant der Strijdkrachten om huidig beleid ICMS
en VCMS door te zetten. Afhankelijkheid tussen de politie en de krijgsmacht krijgt een negatieve lading
als er in het interview met de kolonel blijkt dat de politie zelf surveillancedrones wil aanschaffen terwijl
deze bij Defensie “op de plank liggen”. Volgens de kolonel blijkt hieruit een terughoudendheid en
mindere bereidwilligheid tot samenwerking met Defensie. Binnen de nationale
crisisbeheersingsstructuur werken de Nationale Politie en Defensie onder andere samen in de LOS.
Tijdens de LOS-bijeenkomst sprak de afvaardiging van de politie over de terughoudendheid. De
Nationale Politie initieert geen nieuwe samenwerkingsstappen en doet ook niet meer mee bij nieuwe
initiatieven. Het LOS-lid van de politie geeft aan dat door de reorganisatie(s) naar een Nationale Politie
er voor gezorgd wordt dat de focus naar politieke prioriteiten en interne zaken verschuift. De landelijke
politie trekt zich terug uit de multi. Dit is volgens de hoofdcommissaris geen strategische keuze, de
politie heeft al een eigen SGBO (Staf Grootschalig Bijzonder Optreden). Dit tezamen met de interne
reorganisaties zorgt ervoor dat er volgens hem geen noodzaak is om de focus op multidisciplinair te
leggen. De vormgeving van de politieregio`s en de veiligheidsregio`s is volgens hem niet handig. Er is
soms sprake van overlap en dus onduidelijkheid over welke veiligheids- of politieregio moet worden
betrokken in een multidisciplinair overleg bij een GRIP-calamiteit.
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3. Bureaupolitiek
In de verzamelde data zijn geen verdere indicatoren te vinden voor het streven naar eigenbelang met
daarbij een altruïstische schijn of handeling. Leden van de LOS zijn volgens de voorzitter zorgvuldig
geselecteerd en zitten in de LOS omdat ze gezag hebben binnen hun organisatie. Bij een GRIP Rijk
situatie speelt er, net als bij lage opschalingsniveau‘s, een politieke dimensie mee. Een politiek
verantwoordelijk burgemeester of minister kan in het geval van een calamiteit zijn eigen positie
verstevigen. In een situatie waarin de gemeentepolitiek onrustig is en er druk ligt op het college van
Burgemeester en Wethouders kan goed burgervaderschap bij een calamiteit de politieke druk
verlichten. Hetzelfde geldt voor een Minister die binnen de landelijke politiek verschillende problemen
kent, maar met goed leiderschap tijdens een crisis zijn positie bevestigt. De vraag is of daarbij het
eigenbelang gediend wordt of het algemene belang. In interviews blijkt dat de burgers het meest
gebaat moeten zijn bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
4. Streven naar autonomie
De directeur van Veiligheidsregio Utrecht kan zich voorstellen dat bij sommige burgemeesters een
sterk overnamegevoel gaat ontstaan bij GRIP Rijk door de autonome positie van de
rijkscrisisorganisatie (de donkerblauwe organisatie van figuur 1). “Soms hoor je dat het Rijk te veel mee
gaat sturen, nijgt naar calimerogedrag” (van gemeenten, red.)(Directeur Veiligheidsregio Utrecht, 2608-2013). Volgens de respondenten is dit voornamelijk een gevoelskwestie. Bij een GRIP Rijksituatie
worden de verticale uitvoeringslijnen gevolgd en blijven bepaalde verantwoordelijkheden bij de lokale
burgemeesters. Er kan echter wel degelijk sprake zijn van overname, bijvoorbeeld door
noodwetgeving. Er kan ook een druk ervaren worden vanuit het rijk bij een incident, zoals bij de
Moerdijkbrand. Volgens de Utrechtse directeur is het de vraag is of je daar als gemeente of
veiligheidsregio aan wilt voldoen.
Ten tijde van een GRIP Rijk situatie is de aanwezigheid van Defensie als ketenpartner evident. Zij
ondersteunen de LOS met hun SDNO. Door de aanwezigheid van Defensiemedewerkers in de LOS is
het ook niet ondenkbaar dat er op het gebied van operationele inzet ook gebruik gemaakt wordt van
militairen. Groen op straat blijft voor burgemeesters volgens de directeur bij de NCTV een dik
vraagteken. Sommige burgemeesters willen volgens hem zo lang mogelijk de eigen broek op houden.
De inzet van militairen betekent niet per se dat het oorlog is. In het kader van efficiency en effectiviteit
zou volgens de directeur Defensie veel vaker kunnen worden ingezet. Respondenten zijn het met
elkaar eens op het gebied dat burgemeesters en veiligheidsregio`s de neiging hebben te denken dat er
bij GRIP Rijk of bij bijstand door Defensie inbreuk wordt gedaan op hun autonomie. Het idee dat
Defensie met al haar materieel, expertise en personeel onafhankelijk van civiele autoriteiten een
crisisbeheersing overneemt wordt in de verschillende beleidsnota`s, zoals het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming en VCMS, en in de Grondwet (art. 97, lid 2) ontkracht.
5. Interne weerstand
Binnen de kaders van de rijkscrisisstructuur zouden de neuzen dezelfde kant op moeten staan. De
hierboven beschreven onduidelijkheid rondom de taken en doelstellingen van de LOS, maar ook
andere spelers binnen het domein, kan zorgen voor interne weerstand. Een combinatie van de
algehele onbekendheid en de negatieve ervaringen uit de oefening Vulcanus kunnen deze weerstand
alleen maar vergroten. Op het gebied van de taken en positie van het Ministerie van Defensie is er
sprake van weerstand. Volgens respondenten is het een probleem dat een aantal militairen niet heel
goed ingebed is in de civiele besluitvormingsprocedures. Het ministerie zou moeten investeren in het
opleiden van militairen werkzaam in een civiele omgeving.
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6. Externe weerstand
Samenwerking bij crisisbeheersing moet volgens de voorzitter LOS van binnenuit komen. Hij geeft als
voorbeeld dat hij in een vorige functie burgemeesters toegesproken heeft op het gebied van landelijke
taken voor politie. Uit een discussie volgde dat burgemeesters behoefte hadden aan nationaal beleid
op het gebied van alcohol en drugs. Deze vraag was erg belangrijk, maar de voorzitter had de vraag al
voor zich zelf gesteld en beleid op gemaakt. De vraag kwam echter vanuit de burgemeesters. Deze spin
zorgde ervoor dat burgemeesters het idee hadden geen opgelegd beleid uit te moeten voeren vanuit
het Rijk. Op deze manier kan externe weerstand ook bij de opschalingsbesluitvorming worden beperkt.
Lokale bestuurders die een stukje autonomie zien verdwijnen richting de rijksoverheid zouden op deze
manier minder weerstand kunnen leveren. Een hulpbehoefte vanuit de burgemeesters die leidend is
voor de opschaling naar GRIP Rijk of inmenging van LOCC of LOS is hier een voorbeeld van.
7. Institutionalisering
Bij een GRIP Rijksituatie zijn zowel lokale als nationale overheden betrokken. De besluitvormingsprocedures van deze verschillende bestuursniveaus verlopen anders. Bij ieder betrokken niveau zijn er
mores en heerst een eigen organisatiecultuur. Het samenvoegen van deze twee culturen en structuren
is van invloed op de besluitvorming. Een gemeente kan sneller werken dan een nationale overheid, of
andersom. De grootte van een gemeentelijke organisatie kan verschillen waardoor bepaalde
competenties op lokaal niveau kunnen ontbreken. Onder andere door de beschreven problematiek in
dit en het vorige hoofdstuk komt de Commissie Hoekstra (2013) tot de conclusie dat taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op regionaal niveau beter moeten aansluiten op die van het
rijksniveau. Bij een GRIP 5 of GRIP Rijk wordt tevens aanbevolen tot een meer actieve overkoepelende
sturing.
Niet alleen tussen de verschillende bestuursniveaus kunnen organisatieculturen en structuren met
conflicteren. Ook binnen de rijkscrisisstructuur kunnen departementale crisiscentra verschillen van
procedures en structuur. Een sprekend voorbeeld is het verschil tussen militaire en civiele
besluitvormingsprocedures. Voor Defensie is het onder andere erg wennen aan het civielbestuurlijk
systeem waar er erg veel bottom up wordt gestuurd. In een militair besluitvormingsproces wordt er
veel sterker van bovenaf gestuurd (kolonel, Ministerie van Defensie, 10-07-2013). Binnen het
Ministerie van Defensie zijn er zogenaamde doctrines om een leidraad te zijn voor gedragingen van
militairen. Deze hebben echter betrekking op de omgang binnen de eigen organisatie. Het omgaan
met civiele autoriteiten is volgens de kolonel meer een aangelegenheid voor handboeken en
onderwijs.

6.5.

Vergelijkende analyse en Samenvatting

De behandeling van de drie cases en de verdere data geven inzicht in de factoren die van invloed zijn
bij de besluitvorming tot opschalen en besluitvorming bij multidisciplinaire samenwerking op regionaal
en bovenregionaal niveau. In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de deelvraag: “Welke factoren
verklaren de discrepantie tussen het beleidsmatig vormgegeven beleid en de feitelijke implementatie?”.
De casus Moerdijk geeft aan dat de discrepantie tussen beleid en praktijk te verklaren is door
verschillende factoren. De onwetendheid over het nieuwe GRIP-beleid lijkt de voornaamste aanleiding
te zijn voor verschillende daaruit volgende problematiek. De beeldvorming in de media heeft voor een
dramatiserend effect gezorgd, waardoor betrokken bestuurders persoonlijk geraakt werden en er
getwijfeld werd aan kwaliteit en professionaliteit van besluitvorming. Het streven naar een
gemeenschappelijk doel, het bestrijden van de calamiteit en het beheersen van de effecten daarvan
wordt in de bestudeerde data als belangrijk ervaren. Dit doel was er voor iedereen, echter verschilden
de betrokken actoren in de perceptie rond de nieuwe GRIP-structuur en gezagsverhoudingen.
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In vergelijking met de casus Moerdijk vallen er bij de casus Hoogwater Groningen andere factoren op.
Wat vaker terugkomt in deze analyse is de informatievoorziening van en naar het Regionaal
BeleidsTeam. De samenstelling van ditzelfde Regionaal BeleidsTeam heeft voor irritatie en
onduidelijkheid geleid en is zodoende van invloed geweest op de besluitvorming. Volgens
verschillende auteurs hebben deze factoren niet geleid tot beïnvloeding van de kwaliteit van de
besluiten. Anders dan bij Moerdijk is er geen twijfel over eventuele gevolgen voor de volksgezondheid,
watersnood is altijd schadelijk en gevaarlijk voor de woonsituatie en volksgezondheid. De directe
dreiging van een dijkdoorbraak is wat dat betreft een meer beheersbare crisis dan de ambiguïteit bij
bijvoorbeeld de brand bij Chemie-Pack. Deze casus geeft aan dat er op het gebied van de beleidsmatige
samenstelling van de samenwerkingsverbanden kan worden afgeweken en dat een afwijking van deze
samenstelling van invloed is op besluitvorming. De grootte en verbondenheid van de calamiteit zorgde
er tevens voor dat er geen ander GRIP-niveau hanteerbaar was dan GRIP4.
De casus ‘Oefening Vulcanus’ biedt een verder inzicht in de besluitvormingsprocessen binnen het
hoogste schaalniveau. Net als bij het hoogwater in Groningen is informatievoorziening van grote
invloed op de besluitvorming. Deze informatievoorziening werd beïnvloedt door sociale verhoudingen
tussen de betrokken actoren, acceptatie en onwetendheid van taken en doelstellingen en wederzijdse
afhankelijkheid. De besluitvorming tot opschaling is niet aan bod geweest in deze casus.
Een sterke verklaringsfactor lijkt de informatievoorziening. In de categorieën interdependentie en
bekendheid van doelstelling en samenwerking komen verschillende verklaringen naar voren die
betrekking hebben op informatievoorziening. Een informatieasymetrie tussen verschillende actoren
kan net als bij de oefening Vulcanus zorgen voor interne weerstand. Het gevolg van de
informatieasymetrie was dat de gebaande paden van het nationaal handboek niet werden gevolgd.
Het optreden van de voorzitter LOS was weliswaar ongelukkig, maar kan in de geest van de oefening
verklaard worden. Informatie dient zo snel mogelijk op de plaats te komen waar deze naar toe moet,
handelen aan de hand van het crisisbesluitvormingsstelsel vertraagt.
In de ICCb en MCCb komen operationele en politiek-bestuurlijke adviezen bij elkaar en moet er een
afgewogen beslissing worden gemaakt. Hier botsen de operationele adviseurs (LOS) met de politiekbestuurlijke adviseurs (AT). De LOS neigt naar een eenhoofdige leidingstructuur, ingericht als militaire
staf met dito ondersteuning. Het AT komt bijeen in een ambtelijke omgeving en zal een ambtelijke
overlegstructuur volgen. Het AT is afhankelijk van LOS op het gebied van de laatste operationele
informatie.
Een tweede sterke verklaringsfactor heeft betrekking op de kennis die er binnen alle bestuursniveaus
en samenwerkingsverbanden is over de GRIP-structuur, de betrokken spelers daarin en de taken die
zij zelf en anderen hebben binnen de GRIP structuur. Op het moment dat er moet worden besloten tot
opschalen naar een hoger bestuursniveau dat meerdere verantwoordelijkheden overneemt van een
lager bestuursniveau beïnvloedt een (onbedoeld) streven naar autonomie deze besluitvorming. De
onwetendheid over wie besluiten zal nemen, hoe deze tot stand komen en de invloed daarop spelen
daarin mee. Een burgemeester laat niet graag beslissingen aan een ander over die hij zelf ook kan
nemen. Kennis over de andere betrokken actoren heeft ook betrekking op organisatiestructuur en
cultuur. Waar verschillende bestuursniveaus en departementen, elk met hun eigen structuur en
cultuur, met elkaar moeten samenwerken en besluiten nemen gebeurt dit niet op de meest
doelmatige manier. Een ketenpartner in de landelijke crisisbeheersingsstructuur is het Ministerie van
Defensie. Door verschillen in organisatiestructuur en percepties rondom militaire bijstand roept inzet
van Defensie weerstand op. Onbekendheid met toenaderingsbeleid (ICMS, VCMS), taken en
doelstellingen en de frictie tussen militaire en civiele autoriteiten zorgen dat er vooral op regionaal
niveau een multidisciplinaire efficiëntieslag kan worden geslagen.
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7. Conclusies, aanbevelingen en discussie
In dit laatste hoofdstuk zullen de resultaten uit de hoofdstukken 5 en 6 worden samengevat. Zodoende
wordt er antwoord gegeven op de vraagstelling van dit onderzoek: Wat zijn de condities,
randvoorwaarden, posities en percepties van betrokken actoren rondom de besluitvorming bij
opschaling van de coördinatie en bestrijding van regionale en regio-overschrijdende calamiteiten in
Nederland en hoe hebben deze condities, randvoorwaarden, posities en percepties invloed op deze
besluitvorming? Naast de beantwoording van de hoofdvraag wordt er in dit hoofdstuk ook een
antwoord gegeven op de vijfde deelvraag: “Welke conclusies kunnen er aan de hand van dit onderzoek
worden getrokken en welke aanbevelingen kunnen er eventueel worden gegeven ter verbetering van
de besluitvorming bij de bestrijding van regionale en bovenregionale calamiteiten?”
Voordat er antwoord gegeven wordt op de deelvraag wordt er aan de hand van de deelvragen een
samenvatting gegeven om zodoende antwoord te geven op de hoofdvraag en te voldoen aan
doelstelling van het onderzoek. Na deze beantwoording zullen er aanbevelingen worden gegeven
welke worden beschreven aan de hand van de resultaten en conclusies van dit onderzoek. De toetsing
van de hypothesen, die in het theoretisch kader zijn geformuleerd wordt aansluitend beschreven. Een
laatste paragraaf voorziet in een discussie over de totstandkoming van dit onderzoeksrapport,
onderzoeksmethoden theoretisch perspectief.

7.1.

Beantwoording deelvragen

In de inleiding van dit werkstuk is een probleemstelling gegeven waarbij is een situatie is geschetst en
geproblematiseerd binnen het domein fysieke veiligheid. Uit dit probleem is een doelstelling
geformuleerd waarbij de onderzoeker zich ten doel heeft gesteld “condities, randvoorwaarden,
posities en percepties” te onderzoeken die van invloed zijn op besluitvorming bij op- en afschalen bij
de beheersing en bestrijding van regionale en bovenregionale calamiteiten. In hoofdstuk 2, het
theoretisch kader, zijn deze invloedsfactoren gedestilleerd uit verschillende theoretische inzichten. Dit
theoretisch kader geeft zodoende antwoord op de tweede deelvraag:
Welke theoretische perspectieven hebben betrekking op de besluitvorming bij opschaling,
multidisciplinaire samenwerking, aansturing en coördinatie bij een regionale of bovenregionale
calamiteit en bieden een verklaring voor de resultaten van deze besluitvorming?
In het theoretisch kader zijn onder andere de besluitvormingsmodellen van Allison (1971) en Teisman
(1992) gecombineerd in een analysekader. Aan de hand van Allison en Teisman, aangevuld met andere
auteurs is er een conceptueel model geconstrueerd. Dit model geeft zeven theoretisch onderbouwde
beïnvloedingsfactoren. Hoofdstuk 3 is gebruikt om de zeven theoretische variabelen in te passen in
het empirisch onderzoek. Na de operationalisatie zijn de onderzoeksmethoden beschreven en de
validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek onderbouwd.
In hoofdstuk 4 is het formele beleidskader beschreven en wordt er antwoord gegeven op de deelvraag:
Hoe is de landelijke coördinatie en aansturing op het gebied van regionale en bovenregionale
crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsbeleid in Nederland beleidsmatig vormgegeven?
De problemen rondom besluitvorming bij crisisbesluitvorming die in de probleemstelling zijn
veronderstelt worden in hoofdstuk 5 verder ondersteund. De analyse van literatuur en interviews in
hoofdstuk 5 geeft aan dat de implementatie van het beleid verschilt met het vormgegeven beleid. In
de drie casussen is gebleken dat er verschillende factoren van invloed zijn op de besluitvorming en er
wordt afgeweken van de gebaande paden van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en het
formeel beleidskader van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt er antwoord gegeven op de volgende
deelvraag:
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Hoe is de besluitvorming bij opschaling, multidisciplinaire samenwerking, landelijke coördinatie en
aansturing op het gebied van regionale en bovenregionale crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsbeleid in Nederland feitelijk vormgegeven en welke actoren spelen bij een rol?
Uit analyse blijkt dat er een discrepantie is tussen het beleidsmatig vormgegeven beleid en de
implementatie er van ten tijde van crisissituaties. In hoofdstuk 6 zijn de factoren van die invloed zijn
op deze besluitvorming verder onderzocht. In een verdergaande analyse van interviews, literatuur en
een observatie zijn factoren die van invloed zijn op besluitvorming bij regionale en bovenregionale
opschaling onderzocht. De betreffende deelvraag luidt als volgt:
Welke factoren verklaren de discrepantie tussen het beleidsmatig vormgegeven beleid en de feitelijke
implementatie?
Een sterke verklaringsfactor is de aanwezigheid van afhankelijkheidrelaties in het beleidsnetwerk en
het bewustzijn van deze interdependentie. In de categorieën interdependentie en bekendheid van
taak- en doelstelling komen verschillende verklaringen naar voren die betrekking hebben op
informatievoorziening. Een informatieasymmetrie tussen verschillende actoren kan zorgen voor
interne weerstand en verdere bureaupolitiek.
Een tweede sterke verklaringsfactor heeft betrekking op het kennisniveau van deelnemende actoren.
De kennis over het uit te voeren beleid en de mede-actoren lijkt niet voldoende en zorgt voor een
ambigue implementatie. Verantwoordelijkheidsvraagstukken spelen bij besluitvorming bij op- en
afschalen een rol. De positie van lokale autoriteiten en die van de rijksoverheid zorgen voor spanning.
De onbekendheid met de mogelijkheden en positie van eenheden van het Ministerie van Defensie
zorgen er voor dat Defensie enkel op papier een volwaardige ketenpartner is.

7.2.

Beantwoording hoofdvraag

De in de voorgaande paragraaf beantwoorde deelvragen leiden uiteindelijk tot een antwoord op de
hoofdvraag van dit onderzoek: Wat zijn de condities, randvoorwaarden, posities en percepties van
betrokken actoren rondom de besluitvorming bij opschaling van de coördinatie en bestrijding van
regionale en regio-overschrijdende calamiteiten in Nederland en hoe hebben deze condities,
randvoorwaarden, posities en percepties invloed op deze besluitvorming?.
De condities rondom de besluitvorming bij het op- en afschalen bij de bestrijding en beheersing van
regionale en bovenregionale calamiteiten zijn van invloed op deze besluitvorming. In het theoretisch
kader, maar ook in de analysehoofdstukken is gebleken dat deze besluitvorming plaatsvindt onder
complexe en veranderlijke omstandigheden. Randvoorwaarden die zouden moeten resulteren in een
bonafide uitvoering van het beleid, zoals weergegeven in het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming, ontbreken. Kennis over beleid en de mede-actoren in het beleidsnetwerk is een
randvoorwaarde voor het slagen van beleid. Deze kennis lijkt onvoldoende aanwezig. Het zeer geringe
aantal regionale en bovenregionale calamiteiten dat plaats heeft gevonden helpt niet mee deze kennis
te vergroten. Een gebrek aan bewustzijn op het gebied van afhankelijkheid tussen de verschillende
betrokken actoren lijkt een andere reden voor de discrepantie tussen beleid en praktijk. Verschillende
actoren hebben verschillende percepties over hoe het beleid geïmplementeerd moet worden. Deze
verschillende percepties dragen bij aan beleidsambiguïteit en terughoudendheid bij acceptatie van en
samenwerking met overige actoren. Er is onder andere sprake van verschillende percepties met
betrekking tot de eigen positie binnen het netwerk en van de positie en functie van andere actoren.
Gezags- en verantwoordelijkheidsvraagstukken kunnen voor conflict zorgen binnen het
beleidsnetwerk en beïnvloeden zodoende de besluitvorming rondom opschalen. Een gezagsconflict is
bijvoorbeeld een reden voor lokale autoriteiten om tegen opschaling te zijn en zodoende de
besluitvorming te beïnvloeden.

70

7.3.

Reflectie op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni 2013 tot en met oktober 2013. De periode tussen het
onderzoek en de daadwerkelijke uitwerking daarvan is erg lang geweest. Inmiddels is de
Rijkscrisisstructuur beproefd door de organisatie rondom de beheersing van de MH17 vliegramp in
Oekraïne. Ook de in de inleiding besproken Nuclear Security Summit heeft plaatsgevonden en hierbij
zijn ook verschillende onderzochte organisaties en verbanden bij betrokken geweest. Hierbij kunnen
verdere inzichten zijn ontstaan in het kader van het onderzoek. Deze zijn niet betrokken bij het
onderzoek omwille van de hoeveelheid data die reeds voorhanden was. Door de lange
uitwerkingsperiode hebben deze calamiteiten de onderzoeker kunnen beïnvloeden in zijn objectiviteit.
Achteraf gezien hebben de voorbije calamiteiten laten zien dat dit onderzoek toepasbaar is. De NSS is
goed verlopen, met een marginale rol voor de LOS en is gepolitiseerd. De uitwerking van de
crisisbeheersing met betrekking tot de MH17-ramp loopt nog en kan daardoor niet worden beoordeeld
aan de hand van het analyse- en conceptueel kader van dit onderzoek.
De gebruikte theorieën en methoden zijn toepasbaar gebleken in het onderzoek. De enigszins
gedateerde besluitvormingsmodellen van Allison zijn met Teisman, Helsloot en Janis aangevuld tot een
houdbaar analysekader. Besluitvorming bij het opschalen tijdens crisisbeheersing gebeurt in groepen
waarbij meerdere factoren een beïnvloedende rol spelen. Het ontbreken van hypothesen is een gemis
voor de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek. Uiteindelijke resultaten blijken erg
pragmatisch van aard en sluiten maar deels aan bij de gehanteerde theoretische perspectieven.
Het gehele onderzoeksproces is niet geheel via de voorgeschreven wetenschappelijke paden verlopen.
Gedurende de stageperiode bij het Ministerie van Defensie is er gewerkt aan datavergaring terwijl de
theoretische en methodologische kaders nog niet vast stonden. Deze situatie was ontstaan door
verschillende oorzaken en heeft er mede toe bijgedragen dat de duur van het proces ernstig verlengd
is. Het te enthousiast empirisch “onderzoek” doen zonder daarbij een duidelijk kader gesteld te
hebben is niet aan te bevelen. In de eindfase van het proces is de noodzaak van deze kaders ernstig
duidelijk geworden en leverde de onderzoeker grote puzzels en hoofdbrekers op. Gedurende de
stageperiode is er met een te grote Defensiebias gekeken naar de empirie. Het moeizame contact met
de begeleiding vanuit de universiteit, tezamen met een afwachtende houding van de onderzoeker zijn
hier een oorzaak voor. Het interview met de directeur van het LOCC verliep erg moeizaam en is niet
meegenomen in de resultaten voor dit onderzoek. Dit interview was de eerste in de reeks interviews
en de onderzoeker heeft met een te grote Defensiebias het interview afgenomen. Na een korte
validiteitstoets is besloten dit stuk data niet mee te nemen in het onderzoek. In de daarop volgende
interviews is deze bias verkleind en is er zo objectief mogelijk geïnterviewd.
In het kader van het onderzoek is er gesproken met enkele van de beleidsmakers van het Nationaal
Handboek Crisisbesluitvorming. Een kritische houding jegens het NHC is niet door al deze
respondenten als prettig ervaren. Dit werd niet rechtstreeks aan de onderzoeker duidelijk gemaakt,
maar via zijn stagebegeleider. Hierdoor is er kritisch gekeken naar de interviewvragen en is een enkele
suggestieve vraag verwijderd. De validiteit heeft hierdoor niets ingeboet. De betrouwbaarheid kan
beperkt zijn door deze wijziging. Een meer voorzichtige houding jegens respondenten wiens beleid
wordt onderzocht is wenselijk. Ervaringen uit andere interviews moeten niet de objectiviteit van de
onderzoeker beïnvloeden.
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7.4.

Aanbevelingen

Op grond van de bovenstaande conclusies en reflectie kunnen de volgende aanbevelingen worden
gedaan om besluitvorming bij opschaling beter te laten verlopen:
Om de onbekendheid van en met de betrokken spelers op GRIP Rijkniveau te verkleinen en de positie
en taken van spelers als de LOS, als speler buiten de hiërarchische structuur, en het AdviesTeam dienen
er meer oefeningen te worden gehouden. Dit hoeven geen grote systeemoefeningen te zijn als
Vulcanus, maar een setting met een voorzitter LOS, voorzitter AT en een kern ICCb lijken voldoende
om draagvlak en kennis van elkaar te vergroten.
Op het gebied van kennis is er op regionaal niveau een grote slag te slaan. Burgemeesters die bij een
GRIP 4 situatie een deel van hun verantwoordelijkheid overdragen aan de voorzitter van de
veiligheidsregio dienen meer kennis te krijgen van de regionale crisisbeheersingsstructuur.
Doormiddel van regionale bijeenkomsten, wat in de veiligheidsregio`s moet worden geïnitieerd moet
er naar een gedeelde visie worden gestreefd waardoor burgemeesters ten tijde van een calamiteit
geen inbreuk-op-autonomiegevoelens krijgen.
Opschaling naar Rijksniveau betekent dat Defensie een structurele rol krijgt in de advisering en
uitvoering van de crisisbeheersing. Op regionaal niveau speelt de OVR een grote rol in het betrekken
van Defensie in bijstand en regionaal crisisbeheersingsbeleid. In de regio zou een OVR meer ‘body’
moeten krijgen. In de opleiding tot OVR moet meer aandacht worden besteed aan civiele bestuurs- en
organisatiestructuren. Een termijn van drie jaar is te kort om binnen het veiligheidsnetwerk een stevige
positie in te kunnen nemen. De onderzoeker beveelt hierom een OVR termijn van vijf jaar aan en breekt
zodoende met huidig Defensiebeleid.
Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen operationeel en beleidsmatig niveau, zowel op regionaal
als nationaal niveau. Beiden hebben behoefte aan up-to-date informatie. Een verdere implementatie
van en toegang tot het LCMS systeem waar beleidsteams (gemeentelijk en regionaal) en politiekbestuurlijke adviesorganen op rijksniveau (AT en NCC) informatie vandaan kunnen halen zorgt ervoor
dat RBT`s minder afhankelijk zijn van ROT`s. Op rijksniveau kan de LOS zich zodoende richten op het
adviseren van bestuurders en communiceren naar de operationele diensten in de veiligheidsregio`s.
Een informatiemakelaarspositie kan worden ingenomen door het LOCC.
Een eventueel vervolg op dit onderzoek zou zich kunnen specialiseren in de informatievoorziening
tussen de verschillende betrokken actoren. Welke informatie moet waar zijn? Welke middelen zijn
hiervoor het meest geschikt? Een duiding op het gebied van deze informatieverdeling zal een
aanvulling kunnen zijn op de gebruikte afhankelijkheidstheorieën van Teisman. De bevindingen van dit
onderzoek laten genoeg vragen onbeantwoord. De wetenschappelijke interesse in het domein fysieke
veiligheid en de bestuurskundige dimensie daarvan lijkt door het groeiend aantal leerstoelen aan
universiteiten niet terug te nemen.
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Bijlagen
Bijlage A
Interviewvragen
De interviewvragen zijn ingedeeld in drie clusters. Binnen ieder cluster is ruimte voor de verklarende
theoretische perspectieven uit het theoretisch kader.
Visie op LOS/LOCC (vanuit eigen organisatie, VR`s en gemeenten.)
Wat is de positie van uw organisatie binnen de keten van aansturing/coördinatie bij een
bovenregionale calamiteit (positie binnen figuur NHCb)? Welke taken voert u daarbij uit? Ervaringen
uit oefeningen of echte calamiteiten? Wie of wat zorgt voor het activeren van de LOS?
Naar aanleiding van ervaringen op de dag van de veiligheidsregio en de expertmeeting bovenregionale
samenwerking het idee ontstaan, door vragen en presentaties van gemeenten en veiligheidsregio`s,
dat er veel onbekendheid aangaande de landelijk opererende organen (LOCC,LOS) is. Kunt u zich
vinden in deze observatie? Hoe zou deze onbekendheid verklaard kunnen worden? Wat hieraan te
doen?
Tijdens oefening Vulcanus is er een situatie ontstaan waarbij de beschreven besluitvormingsketen in
het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming niet gevolgd is. Hebben deze situaties geleid tot een
verandering van perceptie op het functioneren van de LOS bij andere ketenpartners? Wat is er geleerd
uit oefening Vulcanus?
Inrichting van nationale rampenbestrijding en crisisbeheersing
In deze tijd van bezuinigingen en reorganisaties is het sturen op samenwerking binnen de
(nationale)rampenbestrijding een uitdaging. Volgens Helsloot kan het sturen op samenwerken en
professionaliseren tot problemen leiden, nl. streven naar meer autonomie en verkokering. Wat is uw
reactie op Helsloot? Wat is uw mening over de noodzaak tot samenwerking? Welke motieven voor
samenwerking zijn het sterkst? Zijn er problemen te noemen bij deze vorm van innovatie?
Hoe ziet u de bijdrage van Defensie in de keten, ondersteunend, uitvoerend of bepalend? Worden de
capaciteiten van Defensie ten volste benut binnen de keten?
Civiel-Militaire samenwerking
Kunnen er, of zijn er voorbeelden van problemen in de uitvoering bij het bestrijden of beheersen van
een calamiteit, waarbij civiel gezag en militair commando met elkaar conflicteerden?
Er bestaat mogelijk een verschil in militaire aansturing en civiele
hulpverleners/uitvoerenden. Kan dit verschil parten spelen bij de uitvoering?

aansturing

van

Zijn er ervaringen op het gebied van bereidwilligheid tot samenwerking met Defensie als
ketenpartner?
Wat zou Defensie kunnen doen om aantrekkelijker te worden voor ketenpartners als ketenpartner
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Bijlage B
Geïnterviewde personen
Marcel van Eck, Directeur Weerbaarheid NCTV, Den Haag, Ministerie van Veiligheid en Justitie op 97-2013
Kolonel Jean-Paul Duckers, Beleidsfunctie/ICMS/VCMS, Den Haag, Ministerie van defensie op 10-72013
Twan Erkens, NCTV/LOCC/ Directeur NCC, Den Haag, Ministerie van Veiligheid en Justitie op 31-72013
dhr. Van de Nadort, burgemeester Ten Boer. Ten Boer, Gemeentehuis op 07-08-2013
Peter van Zunderd, voorzitter LOS. Driebergen, Landelijk Operationeel CoördinatieCentrum op 19-082013.
Peter Bos, Directeur Veiligheidsregio Utrecht. Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht, Provinciehuis op 26
augustus 2013
Ben Smit, Plaatsvervangend hoofd Departementaal Coördinatiecentrum Ministerie Infrastructuur en
Milieu. Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 31-08-2013

Bezochte bijeenkomsten
Dag van de Veiligheidsregio, World Forum, Den Haag op 04-04-2013
Expertmeeting “Bovenregionale Samenwerking”, Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem, 20-06-2013
Vergadering LOS, Veiligheidsregio Gelderland Midden, Arnhem, 17-10-2013
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Bijlage C
Factsheet Versterking Civiel – Militaire Samenwerking (VCMS)
1.
Inleiding
Voor het opvangen van incidentele capaciteitspieken bij de reguliere hulpverleningsdiensten, is de
civiele overheid van oudsher afhankelijk van bijstand door Defensie. Het verlenen van militaire
bijstand is in de wet vastgelegd. Door de sterke inkrimping van de Krijgsmacht de afgelopen decennia
en de veelvuldige uitzendingen buiten Nederland kon op de aanwezigheid van voldoende militaire
capaciteiten hier te lande niet zonder meer gerekend worden. Om een efficiënt gebruik van de bij de
overheid aanwezige middelen te verzekeren waren nieuwe afspraken nodig. Sinds 2007 zijn deze er
in de vorm van het convenant “Bestuursafspraken inzake intensivering civiel – militaire
samenwerking” (ICMS).1 In beginsel staan, weliswaar afhankelijk van de beschikbaarheid, alle
Defensiecapaciteiten hiervoor ter beschikking. In het convenant ligt echter de nadruk op dat deel van
deze capaciteiten waarvan Defensie de inzet heeft gegarandeerd. De relevante gegevens met
betrekking tot deze capaciteiten staan in de bij het convenant behorende Catalogus Civiel – Militaire
Samenwerking die breed is verspreid.
De uitvoering van de afspraken rondom het gegarandeerde deel van de capaciteiten wordt
gemonitord door de ADD en de IOOV. In de tussenmeting van 2009 is geconstateerd dat de
uitvoering van de afspraken succesvol verloopt en geen aanleiding geeft tot conceptuele wijzingen in
de Bestuursafspraken. De inzet neemt jaarlijks toe, maar Defensie kan nóg meer.
De ministers van VenJ en Defensie zijn warme voorstanders van voortzetting van de onder vorige
kabinetten ingezette lijn van versterking van civiel – militaire samenwerking. De ministers zijn van
mening dat de belangen van de ‘BV Nederland’ hiermee zeer worden gediend: “meer veiligheid voor
hetzelfde geld’.

2.
Doelstelling
De commandant der strijdkrachten, generaal Middendorp, heeft over de uitwerking van één en
ander gesproken met de NCTV, Erik Akerboom. Besloten is het VCMS programma op te zetten, met
de volgende doelstelling: “het versterken van de civiel – militaire samenwerking ter verdere
intensivering samenwerking tussen de ministeries voor Veiligheid en Justitie en Defensie voor
Nationale Veiligheid, nu en in de toekomst”.
De rol van het ministerie van Defensie als structurele veiligheidspartner wordt hiermee verder
verankerd. Uiteindelijk moet dit leiden tot een slagvaardige, efficiënte en toekomstvaste
samenwerking voor de veiligheid van de Nederlandse burgers.

3.
Uitgangspunten en randvoorwaarden
 De bestaande bestuursafspraken ICMS uit 2007 staan niet ter discussie. In het VCMS programma
gaat het om het identificeren van nieuwe ter beschikking staande capaciteiten en het toepassen
van nieuwe inzichten, opgedane kennis en ervaring.
 Lopende trajecten, zoals de vorming van de Nationale Politie en de herziening van de Wet
Veiligheidsregio’s, worden niet doorkruist.
 De voorstellen tot versterking van civiel militaire samenwerking zijn budgetneutraal.
 De verkenning van de mogelijkheden en terreinen van (verdere) versterking van civiel militaire
samenwerking zal in 2013 worden afgerond.
4.

1

Uitvoering
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Als opdrachtgevers en stuurgroep van het VCMS programma fungeren de Plaatsvervangend
directeur-generaal NCTV, mr. Th.P.L. Bot en de Hoofddirecteur Algemene Beleidszaken, Drs B.W.
Bargerbos.
Om de beschreven doelstelling te bereiken wordt een werkgroep (met thematische subwerkgroepen,
zie ‘een eerste verkenning’ hierna) samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van
hoofdzakelijk de ministeries van VenJ en Defensie. Deze interdepartementale werkgroep staat onder
co-voorzitterschap van het Ministerie van VenJ, Directie Weerbaarheidsverhoging, Marcel van Eck,
en Defensie, Hoofddirectie Algemene Beleidszaken, Kolonel J.P.L. Duckers. De werkgroep zal worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van VenJ en Defensie en mogelijk van andere belanghebbende
ministeries. Voorts zullen als lid van de werkgroep worden uitgenodigd gemandateerde
vertegenwoordigers van het Veiligheidsberaad en van (koepels van) de operationele
hulpverleningsdiensten.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

5.
Een eerste verkenning
Bij een eerste verkenning van de mogelijkheden en terreinen van (verdere) versterking van civiel
militaire samenwerking zijn de volgende thema’s geïdentificeerd, die het startpunt zijn van de
discussie in de werkgroep en in de thematische subwerkgroepen.
Verkennen van nieuwe terreinen voor samenwerking en actualisering van beschikbare
capaciteiten en inzetmogelijkheden
Gezamenlijke mogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen, oefenen en simulatie
Kennisdeling uit wetenschappelijk onderzoek, research & development, Concept Development &
Experimentation, innovatie initiatieven en -voorstellen en Cyber Security
Verhoging bekendheid van nationale inzet krijgsmacht. Hierin is opgenomen het
“campagneplan” ter vergroting van de bekendheid van de mogelijkheden van civiel-militaire
samenwerking bij alle betrokken partijen.
Procedurele vereenvoudiging van veel voorkomende -routinematige- inzetten en het verkennen
van mogelijkheden om bestaande procedures beter te ondersteunen met gebruik van
hedendaagse ICT-mogelijkheden (bijv. apps, smartmedia) om een gepaste inzet sneller te
bewerkstelligen
Ondersteuning voor commandovoering en overige informatievoorziening t.b.v.
inzetmogelijkheden
7. Uitwisseling van functionarissen tussen ministeries en diensten die betrokken zijn bij civielmilitaire samenwerking.
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