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De kop is er af!
Op zaterdag 17 november is de driedaagse aardbevingsoefening gestart in Zuidwolde.
Maandag 26 en vrijdag 30 november 2018 volgen nog twee dagen, waarbij we oefenen hoe te
handelen bij de fysieke en maatschappelijke effecten van een zware aardbeving. Bij zowel de
voorbereiding als de oefening zelf trekken wij op met diverse (zorg)partners, maatschappelijke
instellingen, overheden, hulpdiensten belangenverenigingen, inwoners en bestuurders.
De aardbevingen in Groningen hebben veel invloed op onze inwoners. Aardbevingen leiden tot
stress, zorgen, het gevoel van onveiligheid en schade aan huizen, gebouwen en belangrijke
infrastructuur. Hierbij kan je denken aan wegen en bruggen. Er bestaat ook een kans dat er een
zware aardbeving komt met grote gevolgen voor inwoners en hun leefomgeving. Wij vinden het
belangrijk om samen met inwoners en hulpdiensten hierop voorbereid te zijn.
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen van de oefening.

Wat een mooie dag was het in Zuidwolde!
Hoewel we nog moeten evalueren – we zijn immers net gestart met de driedaagse
aardbevingsoefening - kijken we met een goed gevoel terug op de veldoefening in Zuidwolde. Het
verloop van het ochtenddeel bleef tot het startschot voor iedereen spannend. Wat zou er gaan
gebeuren en hoe reageren de inwoners van Zuidwolde? Dit kreeg nog een extra dimensie door de
onverwachte aanwezigheid van actievoerders die zich de OnVeiligheidsRegio noemden en aandacht
vroegen voor de afbouw van de gaswinning.
De beving werd nagebootst
door een hevig gerommel om
9.30 uur dat in heel Zuidwolde
was te horen. Toen het dorp
na deze ‘beving’ in beweging
kwam, ontstond er al snel
hulpverlening van inwoners zelf.
In het middagdeel wisten inwoners
– ondanks de indrukwekkende
aanwezigheid van hulpverleners
in de middag – dit nog sneller en
beter te organiseren. Sommige
dorpsbewoners hebben zelfs de
hele dag meegeholpen. Heel
indrukwekkend om te zien.

Globale inzet in cijfers
Na de start van de oefening gingen tientallen inwoners van Zuidwolde de straat op om de
slachtoffers te helpen. Hoeveel dat waren weten we niet precies, maar we blikken nog terug op de
dag met de inwoners in de komende weken.
Naast de inwoners waren de volgende hulpdiensten actief in het dorp:
Brandweer: 29 functies | 4 tankautospuiten en 1 hulpverleningsvoertuig met kraan
STH: 18 functies | 1 tankautospuit en 4 haakarmvoertuigen met materieel.
USAR.NL: 9 functies | 1 trailer/truck en 2 personenbusjes
Defensie: 10 functies | 5 a 6 voertuigcombinaties
GHOR: 21 functies | 5 ambulances
Rode Kruis: 11 functies | 1 dienstauto
VodafoneZiggo: 15 functies | 2 trailers/trucks
Reddingshonden.Nu: 6 functies | 3 auto’s
Politie: 10 functies | 1 dienstauto

Een greep uit de media
Ondanks alle berichtgeving rondom de
landelijke Sinterklaasintocht was er
aandacht voor de oefening in het
NOS Journaal, RTL Nieuws en Nieuwsuur.
Hieronder een greep uit landelijke
en regionale berichtgeving.
Landelijk
NPO 1: WNL op zaterdag 17 november 2018 (16.00 – 18.00 uur) /vanaf minuut 45 aan het woord
burgemeester Erica van Lente.
NOS: Zuidwolde oefen voor aardbeving met ‘ingestorte’ kerktoren en brug
Trouw: Als de grond beeft, wat doe je dan? Zuidwolde oefent voor een aardbeving
Nu.nl: Veiligheidsregio: 'Grote aardbevingsoefening in Zuidwolde goed verlopen'
HP De Tijd: Oefening aardbeving Zuidwolde goed verlopen (ANP bericht)
RTL Nieuws: Nieuws 19.30 uur (vanaf minuut 13)

Regionaal
RTV Noord: Expeditie Grunnen
RTV Noord: Tevreden gezichten bij hulpdiensten na oefening in Zuidwolde
112 Groningen: Veiligheidsregio kijkt terug op een goede oefendag (reportage)
Dagblad van het Noorden: Zuidwolde maakt balans op na aardbevingsoefening: ‘In het echt doen we
het beter’ + video

Crisisoefening van aanstaande maandag
Aanstaande maandag vindt de tweede oefendag plaats, de crisisoefening in Groningen. In de
afgelopen dagen hebben alle deelnemers en leden van de responscel hierover informatie ontvangen.
Aan deze oefening nemen zo’n 190 personen deel!
Volgens het scenario vindt op 26 november rond 07.00 uur een zware aardbeving plaats. Er wordt
opgeschaald naar GRIP 4 en het IBP Aardbevingen treedt in werking. We oefenen real-time,
doorleven een aardbevingsscenario en gaan op zoek naar verbeterpunten voor de gezamenlijke
voorbereidingen op aardbevingen, de planvorming, onze organisaties en de veiligheid van de
inwoners van Groningen.
De oefening richt zich op de samenwerking tussen de crisisteams en de buitenwereld, gesimuleerd
door een brede responscel. Het CoPI, ROT met secties en het RBT worden beoefend. De responscel is
gevuld met vele instanties en diensten die zorgen voor de input van het scenario.
De oefendoelen van maandag zijn:




Beoefenen werkwijze Incidentbestrijdingsplan (IBP) Aardbevingen VRG
Bewustwording impact en omvang na een zware aardbeving
Onderlinge samenwerking tussen crisisteams en met betrokken instanties en overheden

Het scenario dat wordt beoefend is in de afgelopen maanden tot stand gekomen door een
samenwerking met vele instanties, hulpdiensten, belangenorganisaties en inwoners. De verhaallijn
van het scenario wordt na afloop van de driedaagse aardbevingsoefening gedeeld.

Vervolg inwonerpanel
Op woensdag 31 oktober hebben we een start gemaakt met het zogeheten inwonerpanel. In gesprek
met enkele inwoners hebben we gepraat over zelfredzaamheid en burgerhulpverlening, maar ook
over het verder vormgeven van deze bijeenkomsten. Het doel is om met elkaar te komen tot onder
andere goede en bruikbare handelingsperspectieven. Hierbij bundelen we de kennis en de vele
burgerinitiatieven die al in verschillende dorpen in de afgelopen jaren zijn genomen. De ervaringen
van de oefening nemen we mee en zo willen we werken naar goede handelingsperspectieven voor
alle inwoners van Groningen, Op 28 november staat de volgende inwonersbijeenkomst gepland.
Tijdens deze avond gaan we met inwoners doorpraten en ook de eerste leerpunten van 17 en 26
november delen.

Dus: 3 dagen oefenen
Veldoefening
Zaterdag 17 november 2018
In Zuidwolde
Als er een zware aardbeving plaatsvindt, kan het zijn dat de
wegen en bruggen geblokkeerd worden. Of dat er gebouwen
instorten. Enkele van deze effecten die in de hele regio
kunnen voorkomen, oefenen we op deze dag samen met
inwoners en hulpdiensten op straat in Zuidwolde.
Oefendoelen:
1. Bevorderen/stimuleren zelfredzaamheid inwoners en
hierin samenwerken met overheidshulpdiensten
2. Multidisciplinaire samenwerking
3. Beeldvorming en prioritering

Crisisoefening
Maandag 26 november 2018
In Groningen
Op deze oefendag beoefenen de meldkamer en crisisteams
zoals het Regionaal Operationeel Team (ROT), Regionaal
Beleidsteam (RBT) en het Commando plaats Incident (CoPI) het
gehele scenario. Verder is een vertegenwoordiging van
inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven,
overheden en overige instanties aanwezig.
Oefendoelen:
1. Beoefenen werkwijze Incidentbestrijdingsplan (IBP)
Aardbevingen VRG
2. Bewustwording impact en omvang na een zware
aardbeving
3. Onderlinge samenwerking tussen crisisteams en met
betrokken instanties en overheden

Doorloopperiode na een zware beving
Vrijdag 30 november
Landgoed Ekenstein, Appingedam
Na een zware aardbeving zal de nafase opstarten. Dit kan een
periode van maanden tot jaren zijn. Groningse bestuurders en
directies van diverse (hulp)organisaties doorlopen samen de
uitdagingen die er op lange termijn liggen. Dit doen zij op basis
van de veld –en crisisoefening en de reactie van het
inwonerspanel.
Oefendoelen:
1. Multidisciplinair samenwerken tijdens de nafase
2. Bewustwording van de omvang en impact van de
nafase
3. Kennismaken met het Plan van aanpak NafaseHerstelzorg Aardbevingen

Agenda
Datum
26 november

tijd
±08:00-17:00u

plaats
Groningen

Wat
Crisisoefening

28 november

±13:00-17:00u

ntb

Inwonerpanel

30 november

±10:00-15:00u

Appingedam

Nafase

deelnemers
Leden Meldkamer Noord-Nederland,
CoPI, ROT en RBT
Inwoners
Regionale bestuurders, hoofden
nafase en directeuren

Vragen of meer informatie?
Michiel Roesink is projectleider van de driedaagse oefening. Vragen? Afmelden nieuwsbrief? Mail
naar: aardbevingsoefening2018@vrgroningen.nl
Kijk ook op: www.veiligheidsregiogroningen.nl/aardbevingsoefening

