
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Wij gaan oefenen! 

Op zaterdag 17, maandag 26 en vrijdag 30 november 2018 gaan wij drie dagen 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.  
 
Door te oefenen willen we ons voorbereiden op de mogelijke effecten van een aardbeving en het 
bewustzijn hiervan vergroten bij alle betrokkenen. We willen daarnaast de zelfredzaamheid van 
inwoners stimuleren en toetsen of voldoende duidelijk is wat zij kunnen doen 
(handelingsperspectieven). In de oefening testen wij ook onze planvorming. 
 
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.  
 

Waarom een aardbevingsoefening? 

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. 
 
Veiligheidsregio Groningen heeft de wettelijke taak zich voor te bereiden op risico’s in de provincie 
Groningen. Dit doen wij onder andere door te oefenen. Zolang het risico van aardbevingen bestaat 
bereiden wij ons hier op voor. 
 

Werken aan één realistisch scenario 

Drie dagen lang maken we gebruik van één scenario. In dit scenario vindt ergens 

in de kern van het bevingsgebied een zware beving plaats  

die zorgt voor allerlei fysieke en maatschappelijke effecten.  

Deze effecten hebben wij tijdens twee scenariosessies samen met  

diverse (zorg)partners, maatschappelijke instellingen, overheden,  

hulpdiensten belangenverenigingen en inwoners in beeld proberen  

te brengen. Op basis van alle opbrengst komt er één scenario.  

 

Burgerhulpverlening 

Tijdens een van deze sessies is ook de wens uitgesproken om nu al het gesprek aan te gaan  

met inwoners over het risico op aardbevingen. Aan deze wens willen wij tegemoet komen door 

een inwonerpanel op te richten dat na de zomer meerdere keren bij elkaar komt. Het doel van het 

inwonerpanel is om samen te kijken naar onder andere burgerhulpverlening en zelfredzaamheid in 
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het geval van een (zware) aardbeving. Burgerhulpverlening en zelfredzaamheid vormen ook 

belangrijke aspecten van het scenario. 

Het eerste geplande moment van het inwonerspanel is 28 november. We kunnen dan terugblikken 

op de veld- en crisisoefening en praten over de nafase. De uitkomsten van deze bijeenkomst kunnen 

wij tijdens de laatste dag van de oefening op 30 november voorleggen aan de bestuurders in 

Zuidwolde. 

Zuidwolde 

Wij hebben inwoners van Zuidwolde gevraagd wat zij denken wat er gaat gebeuren bij een zware 

beving en wat zij graag zouden willen beoefenen. Burgerhulpverlening en zelfredzaamheid kwamen 

ook aan bod.  We willen dit met hen voorbereiden en beoefenen.  

 

3 dagen oefenen 

 

Veldoefening 
Zaterdag 17 november 2018 
In Zuidwolde 
 
Als er een grote 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 
Ntb 
 
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 Nafase-

Herstelzorg Aardbevingen  

 

 

Agenda 

datum tijd plaats wat deelnemers 
17 november ±08:00-17:00u Zuidwolde veldoefening Inwoners en leden diverse 

hulpdiensten 
26 november ±08:00-17:00u Groningen crisisoefening Leden Meldkamer Noord-

Nederland, CoPI, ROT en RBT 
28 november ±13:00-17:00u ntb inwonerpanel Inwoners 

 
30 november ±10:00-15:00u ntb nafase Regionale bestuurders, hoofden 

nafase en directeuren 

 
Vragen of meer informatie? 

Het voorbereiden en organiseren van de oefening gebeurt door een projectteam en verschillende 

werkgroepen. Daarnaast staat een stuurgroep die het proces op hoofdlijnen bewaakt.  

Michiel Roesink is projectleider van de driedaagse-oefening. Vragen? Mail naar: 

aardbevingsoefening2018@vrgroningen.nl 

 

Aan/afmelden nieuwsbrief? Stuur een mail naar: aardbevingsoefening2018@vrgroningen.nl  
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