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0.Voorwoord 

 
In 2004 heeft Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden een methodiek ontwikkeld en 
bestuurlijk vastgesteld voor het systematisch evalueren van incidenten. Uitgangspunt van deze 
methodiek is dat evalueren één van de belangrijkste onderdelen is van een kwaliteitstraject. Door 
middel van evaluatie is het mogelijk enerzijds een incident af te sluiten en anderzijds is 
incidentevaluatie één van de middelen voor een verbeter- en vernieuwingstraject. Het doel van de 
evaluatiesystematiek is dan ook het verbeteren van de kwaliteit van de bestrijding van calamiteiten, 
zware ongevallen en rampen. Niet alleen intern worden de diensten en het bestuur in staat gesteld te 
leren van de verbeterpunten, maar ook is het mogelijk onderling van elkaar leren.  
 
In voorliggend rapport wordt verslag gedaan van de multidisciplinaire evaluatie naar aanleiding van 
het zwaar ongeval op de A15 op 30 juni 2013. In het rapport wordt antwoord gegeven op de vraag hoe 
het GRIP1-inicident is afgehandeld door de rampenbestrijdings- en crisisorganisatie. De 
onderzoeksmethoden bestonden uit analyse van individuele evaluatieverslagen, van rapporten van de 
meldkamer en van het crisismanagementsysteem. Er zijn geen monodisciplinaire evaluaties 
uitgevoerd. 
 
Het rapport is opgebouwd uit 6 hoofdstukken.  
In de hoofdstukken 1 tot en met 4 worden feitelijkheden weergegeven. In het eerste hoofdstuk wordt 
een algemene indruk gegeven van het globale verloop van het incident. In hoofdstuk 2 en 3 zijn 
respectievelijk de objectgegevens en ingezette personeel en eenheden opgenomen. Vervolgens wordt 
in hoofdstuk 4 het verloop van het incident weergegeven op basis van alle onderdelen van de 
veiligheidsketen.  
De analyse van de evaluatie is weergeven in het verslag van de evaluatieleider (hoofdstuk 5). In dit 
hoofdstuk vormen de kritische factoren opschaling, informatiemanagement en leiding en coördinatie 
de rode draad. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en aanbevelingen verwoord.  
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1. Algemeen 
Datum Zondag 30 juni 2013 

 
Locatie A15 hectometerpaal 149.7 

Tussen Andelst en Dodewaard richting Rotterdam 
 

 
 

Gemeente Overbetuwe 
 

Aard incident Zwaar ongeval  
 

Omschrijving In de nacht van zaterdag op zondag 30 juni doet zich een zwaar 
ongeval voor op de snelweg A15. Daarbij zijn vier 
personenvoertuigen en een grote boot op aanhanger betrokken. In 
totaal raken elf personen gewond waarvan vier ernstig gewond. De 
rijbaan wordt tot de ochtend afgesloten voor verkeer.  
 

Belangrijke meldingen en 

tijdstippen 

02.53 uur Eerste melding 
Circa 03.15 uur Eerste motorkapoverleg 
03.16 uur  GRIP1 afgekondigd  
Circa 03.45 uur Motorkapoverleg 
04.09 uur Laatste slachtoffer uit auto 
04.30 uur CoPI-overleg 
04.34 uur Afschaling naar GRIP0  
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2. Personeel en eenheden 
Meldkamer 

 

Dienstdoend hoofd meldkamer (vanuit huis) 
Calamiteitencoördinator 
Centralisten brandweer 
Centralisten ambulancedienst 
Centralisten politie 
 

Veld Brandweer 
4 tankautospuiten (Valburg, Zetten, Heteren en Wageningen) 
Hulpverleningsvoertuig  
Verbindingscommandowagen (opgekomen, maar niet ingezet) 
Commandohaakarmbak 
 
Ambulance 
5 ambulances (waarvan 1 ambulance van Gelderland-Zuid) 
Traumahelikopter 
 
Politie 
3 surveillance-eenheden 
 

CoPI Leider CoPI 
Informatiemanager 
Plotter 
Officier van dienst – bevolkingszorg 
Officier van dienst – brandweer 
Officier van dienst – geneeskundig 
Officier van dienst – politie 
Officier van dienst – Rijkswaterstaat 
CoPI-voorlichter 
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3. Veiligheidsketen  
Pro-actie 
Het Risicoprofiel (2010) van Gelderland-Midden geeft inzicht in de voor de regio specifieke veiligheidsrisico’s 
en in de wijze waarop deze zich ten opzichte van elkaar verhouden qua impact en waarschijnlijkheid.  In het 
risicoprofiel zijn een 19-tal scenario’s onderscheiden. Het ongeval op 30 juni valt onder het thema Verkeer en 
vervoer bij het ramptype ongevallen op weg en spoor.  
In Gelderland-Midden is de waarschijnlijkheid en impact van dit ramptype als volgt: 
 

Scenario Incident Waarschijnlijkheid Impact 
Worst case Bijvoorbeeld treinbotsing met 100 doden Onwaarschijnlijk Zeer ernstig gevolg 
Reëel Ongeval met groot aantal slachtoffers en 

aantal beknellingen. Ongevalslocatie is 
slecht bereikbaar a.g.v. filevorming 
 

Waarschijnlijk Ernstig gevolg 

 
Preventie 

Preventieve maatregelen Voorlichting in combinatie met handhaving om weggebruikers 
tot veiliger verkeersgedrag aan te zetten of kennis te laten 
nemen van nieuwe wetgeving. 
 

Preparatie 

Opleiding / oefening 
 

Voor functionarissen van de hoofdstructuur van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing van Gelderland- 
Midden gelden opleidings- en oefeneisen. Deze zijn vastgelegd 
in het Beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 
(MOTO) 2012-2015. 
 

Repressie 
Bij aankomst van de hulpdiensten is er sprake van een onoverzichtelijke situatie. Er raken vier 
personenvoertuigen betrokken en een grote boot op een aanhanger. De gekantelde aanhanger en de 
boot liggen op de weg. Een auto ligt op de kop en een auto ligt op z’n kant tegen de vangrail. Ook 
vervoert één van de auto’s een kano die ook op de weg terecht is gekomen.  
 
De volgende processen hebben een dominante rol gespeeld bij de bestrijding van dit incident. 
 
Acute gezondheidszorg 
De gewonden worden geïndiceerd door de ambulance-eenheden en afgevoerd naar ziekenhuizen in de 
omgeving. In totaal zijn er 11 slachtoffers; 1 raakt gewond, 4 ernstig gewond en 6 licht gewond.  
De brandweer wordt ingezet om vijf Deense licht gewonde slachtoffers te vervoeren naar het ziekenhuis. 
De traumahelikopter is ter plaatse met een team om de hulpverlening te ondersteunen. 
 
Redding 
De brandweer bevrijdt 4 slachtoffers uit hun auto met hydraulisch redgereedschap omdat ze bekneld 
zitten.  
 
Mobiliteit 
De politie en Rijkswaterstaat sluiten de rijbaan af voor alle verkeer. De A15 richting Rotterdam tussen de 
A50 en tussen Dodewaard blijft tot de zondagmorgen afgesloten in verband met reparatie van wegdek en 
vangrail. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. 
 
Opvang en verzorging 
De officier van dienst politie draagt zorg voor het onderbrengen van de Deense slachtoffers in hotel 
Haarhuis in Arnhem na hun ontslag uit ziekenhuis Rijnstate. De officier van dienst politie stemt dit af met 
de officier van dienst bevolkingszorg die inmiddels weer thuis is na afschaling naar GRIP0.  
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Voorlichting 
Na afstemming met de officier van dienst van de politie treedt de brandweervoorlichter op als CoPI-
voorlichter. Hij verstuurt 9 twitterberichten. Verder heeft hij contact met De Gelderlander, Omroep 
Gelderland, ANP, NOS en met de aanwezige journalisten en fotografen. 
 
Nazorg 

Er zijn geen multidisciplinaire activiteiten uitgevoerd in het kader van nazorg. 
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4. Verslag evaluatieleider 
Op verzoek van de evaluatieleider hebben ingezette functionarissen schriftelijk verslag gedaan van de 
ondernomen acties. Naar aanleiding van deze individuele evaluaties is de evaluatieleider tot de 
navolgende samenvatting van het verloop en de effectiviteit van de operationele inzet gekomen.  
 
Melding, alarmering en opschaling 
Onder opschaling wordt verstaan het proces van veranderen van het functioneren van de parate en 
gemeentelijke diensten vanuit de dagelijkse situatie (de basiszorg) naar één (regionale 
rampenbestrijdings)organisatievorm. Dit houdt niet alleen het vergroten van de operationele 
‘slagkracht’ in, maar tevens dat de operationele leiding overgaat naar een hoger niveau. 
 
Na het binnenkomen van de melding heeft de meldkamer direct volgens procedures de benodigde 
functionarissen eenheden gealarmeerd.  
Om een goed beeld te krijgen van de aanvankelijk onoverzichtelijke situatie wordt een schouwing 
uitgevoerd. Na een motorkapoverleg met de officier van dienst brandweer, officier van dienst politie, 
officier van dienst geneeskundig en officier van dienst Rijkswaterstaat geeft de officier van dienst 
brandweer GRIP1 door aan de meldkamer. Daardoor was er vanaf dat moment sprake van 
eenhoofdige leiding. 
 
 
Leiding en coördinatie 
Het kritische proces leiding en coördinatie is essentieel voor het functioneren van de hoofdstructuur, 
omdat hiermee alle andere rampbestrijdings- en kritische processen worden aangestuurd. 
 
De leider CoPI kan na contact met de officieren van dienst van de hulpdiensten al snel concluderen 
dat er sprake is van een eenduidig beeld van de situatie, dat de samenwerking goed verliep en dat er 
voldoende potentieel was. Dit is bekrachtigd in een gezamenlijk motorkapoverleg. In het CoPI-overleg 
waarbij leider CoPI, officier van dienst - brandweer, - politie, - geneeskundig, en - Rijkswaterstaat, 
voorlichter, informatiemanager en plotter aanwezig waren is het gezamenlijke beeld geverifieerd 
(onder andere aantal gewonden en de persinformatie). Bovendien is gezamenlijk het vervolg van de 
inzet bepaald waarbij de nadruk lag op het onderzoek van de verkeersongevallen analyse (VOA) en 
op het opruimen en bergen door Rijkswaterstaat geassisteerd door de brandweer. 
Na het afvoeren van het laatste slachtoffer en het maken van afspraken over het onderzoek en 
berging schaalde de leider CoPI af naar GRIP0.  
Uit de verslagen van ingezette functionarissen bleek de inzet en coördinatie goed en rustig is 
verlopen. De samenwerking was goed. 
 
 
Communicatie en informatie 
Onder informatiemanagement wordt verstaan het totaal aan activiteiten om de juiste (operationele) 
informatie tijdig op de juiste plaats te krijgen, kortom het verzamelen, analyseren, filteren en 
doorleiden van de (operationele) informatie. 
 
Het Landelijk CrisismanagementSysteem (LCMS) is ingezet. De calamiteitencoördinator heeft het 
systeem echter pas laat gevuld volgens het logboek van het systeem en volgens enkele individuele 
verslagen. Het duurde bijna driekwartier na de eerste melding voordat de CACO LCMS voor het eerst 
vulde.  
Ook in het CoPI is LCMS pas tijdens het eerste CoPI-overleg gevuld. 
 
De officier van dienst Rijkswaterstaat beschikte over een C2000-portofoon en verzocht de meldkamer 
gekoppeld te worden aan het incident. Dit bleek volgens de meldkamer niet mogelijk. Volgens 
meldkamerbeheer van Gelderland-Midden is technisch koppelen mogelijk mits de portofoon over de 
juiste inmeldgroepen en bijstandsgroepen beschikt.  
Centralisten moeten op de hoogte zijn van de te koppelen gelieerden en het gebruik van 
gespreksgroepen. Ook moeten gelieerden weten bij wie zij moeten inmelden. Bij dit incident waar de 
officieren van dienst fysiek dichtbij elkaar konden staan heeft het geen consequenties gehad, maar bij 
bijvoorbeeld een grote kettingbotsing naar aanleiding van mist, is communicatie door middel van 
C2000 door alle officieren van dienst gewenst. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusie  Aanbeveling  Uitvoerder Datum 

gereed 
Melding, alarmering en opschaling zijn goed 
verlopen 

- - - 

De inzet verliep snel en efficiënt. De 
samenwerking was goed. 

- - - 

LCMS is pas laat gevuld in de meldkamer en in 
het CoPI. De oorzaken zijn gelegen in het feit 
dat de CACO ook in dienst was als brigadier en 
niet boven sterkte. En in het feit dat de 
informatiemanager van het CoPI zijn activiteiten 
in LCMS pas kan starten als de CoPI-bak is 
opgebouwd en operationeel is. 
 
 

Zorg ervoor dat 
CACO’s altijd bij 
(dreiging) van grote 
incidenten direct zijn 
taken kan oppakken. 
 
Facilitair dat de 
informatiemanager 
CoPI zelfstandig naar 
de plaats incident 
kan gaan en direct 
kan werken in LCMS. 

Meldkamer 
 
 
 
 
 
VGGM 

Per 
direct 
 
 
 
 
Z.s.m. 

De officier van dienst Rijkswaterstaat beschikte 
over een portofoon maar kon niet gekoppeld 
worden. Bij dit incident waar de officieren van 
dienst fysiek dichtbij elkaar konden staan heeft 
het geen consequenties gehad, maar bij 
bijvoorbeeld een grote kettingbotsing naar 
aanleiding van mist, is communicatie door 
middel van C2000 door alle officieren van 
dienst gewenst. 
 
 
 
 
 
 

Meldkamerbeheer 
Gelderland-Midden 
laten onderzoeken of 
de juiste inmeld- en 
bijstandsgroepen in 
de portofoon zijn 
geprogrammeerd. 
 
Instructie maken voor 
de meldkamer in 
overeenstemming 
met landelijke 
afspraken. 
Afspraken maken 
over bij wie ingemeld 
wordt en wie bepaalt 
of gekoppeld wordt 
en dit bekend maken 
bij centralisten en 
gebruikers. 
 

Rijkswaterstaat 
 
 
 
 
 
 
 
Meldkamerbeheer 

Z.s.m. 
 
 
 
 
 
 
 
Z.s.m. 

Volgens het verslag van de officier van dienst 
bevolkingszorg was er geen ambtenaar 
openbare veiligheid aanwezig. Deze 
functionaris werd door hem gemist bij het 
regelen van opvang van de buitenlandse 
slachtoffers.  
 
 
 
 
In dit geval heeft de politie opvang geregeld. 
Opvang regelen is niet verplicht. Er kan ook 
een beroep worden gedaan op 
zelfredzaamheid. 
 
 

De kaderstelling van 
de officier van dienst 
en de verhouding 
hiervan tot de lokale 
AOV meenemen in 
de evaluatie van de 
functie officier van 
dienst 
bevolkingszorg 
 
 

Bevolkingszorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

 


