
 

 

Beantwoording raadsvragen CDA Dinkelland 

 
1. Op welke wijze wordt de evaluatie door de Veiligheidsregio Twente (hierna VRT) 

uitgevoerd, in hoeverre is de burgemeester hierbij betrokken en wanneer kan 
de gemeenteraad het rapport verwachten?  

 

Binnen Veiligheidsregio Twente bestaat een multidisciplinaire kenniskring leren van 

incidenten. Zij houdt zich bezig met het leren van incidenten (binnen en buiten en de regio). 

Dat is ook gebeurd bij de brand van 6 december bij ANF Lingen. Dit first impression report is 

ook toegezonden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 12 februari 2019. 

In deze vergadering heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om een verdere evaluatie waarin 
nader wordt ingegaan op de volgende punten: 

- Media; 

- Afspraken met Duitsland; 

- Wat hadden we nu eerder besloten (communicatie rond INES 0 meldingen). 

 

Momenteel wordt er gewerkt aan een update van deze aanvullende informatie. Deze is ter 

zijnde tijd beschikbaar voor gemeenten. In juli komt de evaluatie wederom terug in het AB, bij 

akkoord wordt de evaluatie gedeeld richting de gemeenteraden in Twente. 

 

2. In hoeverre wordt de ons inziens gebrekkige communicatie van de Nederlandse 
autoriteiten richting inwoners geëvalueerd?  

 

 

Communicatie is onderdeel van de evaluatie van de Veiligheidsregio. Naar aanleiding van de 

brand van 6 december is bijvoorbeeld afgesproken dat soortgelijk incidenten voortaan 

worden afgehandeld door de operationele organisatie. ‘Incidenten’ in de omgeving van de 

Kerncentrale, ook als er geen gevaar is of wanneer het incident al afgehandeld is, worden 

vanaf heden afgehandeld door de operationele organisatie onder verantwoordelijkheid van 

de operationeel leider. En waar nodig wordt op operationeel niveau contact gezocht met 

onze omliggende veiligheidsregio’s. In de procedures binnen de kolom crisiscommunicatie is 

opgenomen dat er standaard een omgevingsbeeld gemaakt bij ‘mediagevoelige incidenten’ 

mits de meldkamer of één van de functionarissen van een operationele dienst weet heeft van 

het incident.  

Bij een klein incident buiten de kerncentrale, zoals bij ANF op 6 december, is er een trigger 

nodig om operationeel de crisiscommunicatie kolom op te starten. Criteria hiervoor worden in 

de evaluatie opgesteld om ervoor te zorgen dat bij toekomstige vergelijkbare situaties de 

kolom eerder is aangehaakt. Een eerste actie bij incidenten buiten de kerncentrale is het 

maken van een omgevingsbeeld. Door analyse van de (sociale) media wordt een beeld 

geschetst van wat er zich in de buitenwereld afspeelt. Bij geconstateerde informatiebehoefte 

en/of onrust onder inwoners wordt dan actief gecommuniceerd vanuit de Veiligheidsregio.  

Wanneer er een incident is in de kerncentrale Lingen starten de procedures die beschreven 

staan in het rampbestrijdingsplan KKE. De Algemeen Commandant Communicatie wordt via 

de Operationeel Leider geïnformeerd en kan direct over gaan tot opschaling van de kolom 

crisiscommunicatie en afstemming zoeken met de landelijk betrokken partijen. Ook hier start 

de communicatieaanpak met een omgevingsanalyse. Bij een incident in de kerncentrale 

wordt uiterlijk 30 minuten na aanvang van het incident feitelijke informatie beschikbaar 

gesteld aan betrokkenen, zodat zij zelfredzaam kunnen handelen (handelingsperspectief). 



 

 

Het boegbeeld (het gezicht van de overheid) geeft in deze situatie binnen een uur na 

aanvang van het incident duiding aan de crisis door afhankelijk van de situatie burgers op te 

roepen tot (zelf)redzaamheid. En elke 30 minuten wordt via de social media en op geëigende 

momenten via andere middelen, mede op basis van behoeften van betrokkenen, feitelijke 

informatie beschikbaar gesteld en indien nodig worden concrete handelingsperspectieven 

geboden. Bij een ongeval in of bij de kerncentrale zijn we aan VRT zijde voor de feitelijke 

informatievoorziening die we aan onze inwoners kunnen verstrekken afhankelijk van 

informatieverstrekking van de Duitse veiligheidsdiensten.  

 

3. Op welke wijze wordt de grensoverschrijdende oefening voor een kernongeval 
georganiseerd en op welke termijn kan deze worden verwacht?  

 

In de eerste week van november 2019 vindt in Duitsland een zogenaamde stafoefening 
plaats, waarbij de kerncentrale, de Landkreis Emsland en de deelstaatministeries in 
Nedersaksen deelnemers zijn. Veiligheidsregio Twente wordt bij de voorbereiding van deze 
oefening betrokken. In het voorjaar van 2020 vindt een gezamenlijke oefening van Duitsland 
en Nederland plaats, waarbij Veiligheidsregio Twente één van de deelnemers is. 
 

 

4. RTV Drenthe meldt dat er afspraken zijn gemaakt tussen de Veiligheidsregio’s 
Twente en Drenthe om die provincie actief te informeren, ook wanneer er geen sprake 
is van gevaar, maar wel onrust onder de bevolking kan ontstaan. Welke afspraken zijn 
er gemaakt?  

 
Wanneer de meldkamer van Veiligheidsregio Twente een melding vanuit Duitsland ontvangt 
over een mogelijk nucleair/radiologisch incident vindt opschaling van de operationele 
organisatie plaats, ook wanneer er geen direct gevaar voor de bevolking in Nederland blijkt 
te zijn, maar wel aanwijzingen voor onrust onder de bevolking. Vanuit de operationele 
organisatie van Veiligheidsregio Twente wordt – indien noodzakelijk – contact gelegd met de 
operationele organisatie van omliggende veiligheidsregio’s. 
 

5.De staatssecretaris geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat er goede, eenduidige en 
consistente communicatie over de grens plaatsvindt, ook bij de situaties waarbij er 
geen sprake is van een risico. Is de burgemeester bereid om aan te dringen op 
beantwoording door de VRT op suggesties van de staatssecretaris omtrent de 
communicatie?  

 

Zoals in de beantwoording in vraag twee al is aangegeven worden soortgelijke incidenten 
door de operationele organisatie van de VRT opgepakt. Middels analyse van (sociale) media 
wordt er een beeld geschetst van wat er leeft onder de bevolking. Bij geconstateerde 
informatiebehoefte en/of onrust onder inwoners wordt dan actief gecommuniceerd vanuit de 
Veiligheidsregio, ook wanneer er geen sprake is van een risico. 

 

 

6. Houdt het college de gemeenteraad actief op de hoogte van de ontwikkelingen naar 
aanleiding van dit incident alsmede de ontwikkelingen rondom de kerncentrale in 
Lingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?  
 

Na het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio in juli wordt er een terugkoppeling verzorgt 

richting de raad met daarin de evaluatie en de daarbij behorende aanvullende informatie. 

 


