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1. Inleiding 
Op zaterdag 14 juli 2018 ontstaat er tijdens onderhoudswerkzaamheden een brand in een 

onderstation (transformatorhuis) van ProRail. Tijdens de bluswerkzaamheden blijkt dat de 

hoogspanning niet is afgeschakeld. Het brandweerpersoneel loopt hierdoor een groot risico. 

Vanwege het verwachte risico/overlast van rook voor omwonenden, wordt er opgeschaald naar zeer 

grote brand en GRIP 2. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verstuurt voor de eerste keer een NL-

Alert bericht.  

 

Conform het beleidsdocument ‘Multidisciplinaire Evaluatie Gooi en Vechtstreek en Flevoland’ is het 

optreden van de regionale crisisorganisatie bij dit incident geëvalueerd. Hiervoor is een 

multidisciplinair evaluatieteam ingesteld, bestaande uit evaluatoren van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek en Flevoland. Hun bevindingen zijn in dit document beschreven.  

 

Ook andere instanties hebben naar aanleiding van dit incident een evaluatie uitgevoerd: 

 Optreden van de brandweer, inclusief de uitkomsten van de leertafel (nog niet openbaar). 

 Concept-bevindingenrapport brand in onderstation Hilversum van 14 juli 2018, ProRail (nog 
niet openbaar). 

De resultaten van bovenstaande evaluaties zijn betrokken bij deze evaluatie. 

 

1.1 Doel en opdracht 

Het hoofd veiligheidsbureau heeft opdracht gegeven om het optreden van de regionale 

crisisorganisatie (operationele hoofdstructuur) bij de zeer grote brand en GRIP 2 in het onderstation 

van ProRail op 14 juli 2018 te evalueren. Het doel van deze evaluatie is om te leren van dit optreden. 

Wat ging er goed en op welke onderdelen kan het functioneren van de crisisorganisatie worden 

verbeterd? 

 

Meer specifiek zijn de onderstaande deelvragen geformuleerd: 
1. Hoe heeft de crisisorganisatie/operationele hoofdstructuur gepresteerd?  
2. Hoe verliep de samenwerking en informatiedeling tussen de brandweer, ProRail en Liander 

met het oog op de veiligheid van het brandweerpersoneel? 
3. Is NL-Alert op een juiste wijze ingezet? 

 

Dit evaluatierapport is aangeboden aan de opdrachtgever. Hij formuleert op basis van dit rapport zo 

nodig aanbevelingen. 

 

1.2 Werkwijze en afbakening 

Het toetsingskader dat in dit evaluatierapport wordt gehanteerd zijn de wettelijke normen op basis 

van de Wet veiligheidsregio’s, het Besluit veiligheidsregio’s en de bestuurlijke afspraken uit het 

Regionaal Crisisplan Flevoland en Gooi en Vechtstreek (12 februari 2014). Als hulpmiddel is onder 

andere gebruik gemaakt van onderliggende planvorming zoals incidentbestrijdingsplannen, 

gespreksverslagen en data uit de meldkamer. Voor overzicht van de onderliggende documenten 

wordt verwezen naar bijlage 2. 

Naast de bestudering van de geldende documentatie zijn aanvullende interviews gehouden met 

betrokken functionarissen aan de hand van een opgestelde vragenlijst. In totaal zijn er 11 (deels 

telefonische/schriftelijke) interviews gehouden.  
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1.3 Leeswijzer 

Na in hoofdstuk 1 de aanleiding en onderzoeksvraag te hebben beschreven, wordt in hoofdstuk 2 

een stapsgewijze beschrijving van het incident gegeven. De drie deelvragen worden in de 

hoofdstukken 3 (operationele prestaties), 4 (samenwerking met crisispartners) en 5 (inzet NL-Alert) 

behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies. 

  

In de bijlagen vindt u onder meer de tijdlijn, een lijst met gebruikte afkortingen en geraadpleegde 

literatuur.  
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2. Beschrijving van het incident 

 

Dit hoofdstuk beschrijft het chronologische verloop van het incident, vanaf het moment van de 

storing in het onderstation in de nacht van 13 juli op 14 juli 2018 tot aan het einde van het incident. 

Deze beschrijving is gebaseerd op de beschikbare brondocumenten en de gehouden interviews met 

crisisfunctionarissen.  

 

In het onderstation (tijdens het incident ook aangeduid als transformatorhuis) van ProRail aan de 

Oude Amersfoortsestraatweg 77 te Hilversum treedt in de nacht van vrijdag 13 juli op zaterdag 14 juli 

2018 een storing op. Vanaf 8.18 uur zijn storingsmonteurs in opdracht van ProRail aan het werk in 

het onderstation, vlak bij het NS station. Om 08.30 ontstaat brand bij een test van kabelbeveiliging. 

De monteurs horen een vreemd geluid en lopen naar buiten. Naast het onderstation zien ze vuur en 

rook uit de grond komen. De monteurs nemen telefonisch contact op met het Operationeel 

Besturingscentrum Infra (OBI) van ProRail en verzoeken om de stroom van het onderstation naar de 

bovenleiding af te schakelen. Een medewerker van OBI schakelt het onderstation op afstand af. 

  
Om 8.38 uur belt een bewoner van de Diamantstraat naar de meldkamer brandweer en meldt een 

hevige witte rookontwikkeling uit de richting van de Oude Amersfoortseweg. Omdat de melder niet 

precies weet waar het brandt, alarmeert de meldkamer om 8.40 uur de brandweer voor een 

‘brandgerucht’ op de Diamantenstraat. 

 

Om 8.41 uur belt een bewoner van de Oude Amersfoortseweg de meldkamer met de melding dat er 

een rooklucht wordt waargenomen. Deze rooklucht lijkt afkomstig uit de richting van de 

spoorwegovergang bij de Diamantstraat. 

 

Als de monteurs het onderstation weer in willen lopen, zien ze zwarte rook. Daarop bellen zij om 

8.48 uur met de meldkamer (1-1-2). Omdat zij geen vuur meer waarnemen, vragen zij of de 

brandweer een nacontrole kan uitvoeren. De meldkamer en de brandweer weten nu waar het 

brandt.  

 

Om 8.52 uur komt de brandweer ter plaatse bij het onderstation aan de Oude Amersfoortseweg 77. 

De bevelvoerder spreekt met de aanwezige monteurs en verzoekt de meldkamer om het 

onderstation spanningsloos te laten maken. Zolang er spanning staat op het onderstation kan de 

brandweer de brand namelijk niet blussen. 

 

Om 08.55 uur neemt OBI contact op met Liander en verzoekt om de 10kV voeding uit te schakelen. 

 

Om 9.08 uur neemt de meldkamer contact op met Liander met het verzoek om het onderstation 

spanningsloos te maken. Liander belt hierop met ProRail en verzoekt hen om contact op te nemen 

met de meldkamer. Om 9.24 uur meldt de meldkamer aan de bevelvoerder: “Terugkoppeling van 

ProRail Utrecht gehad, 10kv voeding Lianderzijde uitgeschakeld en de invoeding vanaf de 

bovenleiding eveneens uitgeschakeld, veilig om te werken”. 

 

Rond 9.30 uur start de brandweer met de blussing. Tijdens het blussen ontstaan er vlambogen: er 

blijkt nog steeds hoogspanning op het onderstation te staan. De brandweer verlaat hierop direct het 

onderstation. Terwijl zij het gebouw ontvluchten escaleert het incident en horen zij ‘explosies’ achter 

zich. Een aantal brandweerlieden wordt naar eigen zeggen bijna geëlektrocuteerd. De bevelvoerder 
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vraagt om 9.35 uur met spoed de Officier van Dienst van de brandweer (OVD-B) ter plaatse. De brand 

ontwikkelt zich daarna verder. 

 

De OVD-B is om 9.44 uur ter plaatse. Om 9.52 uur bericht de meldkamer dat zij opnieuw contact 

hebben gehad met ProRail en dat zij bevestigt dat alle hoogspanning wel degelijk op afstand was 

afgeschakeld. Het is wel mogelijk dat er nog laagspanning op het onderstation kan staan1. Hierop 

schaalt de OVD-B om 9.52 uur op naar zeer grote brand2 en GRIP 13. De motivatie voor deze 

opschaling wordt niet gegeven. Door de effecten van de brand – er kan nog steeds niet geblust 

worden – schaalt de OVD-B om 10.03 uur verder op naar GRIP 2. 

 

De door ProRail ingehuurde storingsmonteurs constateren intussen dat twee 

bovenleidingschakelaars niet volledig zijn uitgeschakeld, maar in de halve stand staan (tussen ‘in’ en 

‘uit’4). Hierdoor staat er mogelijk nog hoogspanning op het onderstation. Zij melden dit aan OBI die 

vervolgens ook de omgeving van het onderstation uitschakelt. Om 10.19 uur wordt geen 

hoogspanning meer vanaf de bovenleiding aangevoerd en is er geen treinverkeer meer mogelijk. De 

monteurs schakelen ook de twee bovenleidingschakelaars om 10.27 uur handmatig uit.  

 

Om 10.35 uur komt het Commando plaats incident (CoPI) voor de eerste maal bijeen. Het bevindt 

zich op de incidentlocatie en richt zich met name op de bestrijding van de brand in het onderstation. 

Ook vraagt het de operationeel leider (OL) om de bewoners in het benedenwindse gebied met NL-

Alert te informeren over het vrijkomen van schadelijke rookgassen. 

 

Om 10.48 uur verzendt de meldkamer in opdracht van de OL het eerste NL-Alert bericht: ‘Wegens 

een incident in Hilversum is er een grote rookontwikkeling, houdt ramen en deuren gesloten en blijf 

binnen; info volgt’. 

 

Het Regionaal operationeel team (ROT) komt om 10.55 uur voor de eerste maal bijeen in het 

Regionaal coördinatiecentrum (RCC) in Hilversum. Het ROT richt zich op de effecten van de brand op 

de bevolking en de communicatie daarover. De (loco)burgemeester wordt bij gesproken over de 

situatie. Het ROT denkt na over scenario’s voor bereikbaarheid en treinverkeer, mocht de calamiteit 

lang gaan duren. 

 

Om 10.58 uur geeft de OVD-Rail in het CoPI opdracht aan OBI om ook de laagspanning in het 

onderstation uit te schakelen. 

 

Uit reacties op het eerste NL-Alert bericht blijkt dat dit bericht in een veel groter gebied verstuurd te 

zijn dan nodig. Het ROT besluit dat er een tweede, specifieker bericht moet worden gestuurd, in een 

kleiner verzendgebied. Dit bericht wordt om 12.18 uur verstuurd: ‘ivm brandtransformatorhuis aan 

het spoor thv oude amersfoortseweg hilversum, grote rook ontwikkeling. tijdens blussing kan deze 

kortstondig heviger worden, houd ramen en deuren gesloten en sluit ventilatiekanalen. meer 

informatie op: www.hilversum.nl’. Om 12.29 uur ontvangen de mensen in het oorspronkelijke, 

                                                           
1 Dit betreft een spanning van 48V en/of 220-400V. Deze spanning kan niet de oorzaak zijn van de harde 

klappen in het onderstation. 
2 Dit is een opschaling van de brandweer. Er zijn drie extra bluswagens nodig om het incident te bestrijden (in 

totaal vier bluswagens). 
3 GRIP is een multidisciplinaire opschaling, waarbij wordt voorzien in eenhoofdige leiding voor de hulpdiensten 

(brandweer, politie, ambulances, enz.). 
4 De relevantie van deze ontdekking is groot, hiermee wordt de hoogspanning in het onderstation verklaard. De 

precieze toelichting is te vinden in het feitenrelaas van ProRail.  

http://www.hilversum.nl/
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grotere verzendgebied het volgende beëidingingsbericht: ‘Effectgebied incident Hilversum is 

verkleint, bewoners in kleiner gebied hebben een nieuw nl- alert ontvangen. overig gebied eerder nl-

alert gevaar geweken. meer info op: www.hilversum.nl’. 

 

Vanaf 12.37 uur schakelen de storingsmonteurs ook de laagspanning handmatig af. Dat moet op drie 

plaatsen gebeuren, enkele kilometers verderop. Zolang namelijk niet met zekerheid gezegd kan 

worden dat alle spanningen naar het onderstation zijn afgeschakeld, kan de brandweer de brand nog 

niet blussen. Vanwege de rookontwikkeling wordt wel besloten de treinen langzaam te laten rijden. 

 

Omstreeks 13.30 uur is duidelijk dat ook de laagspanning is afgeschakeld en er geen spanningen 

meer op het onderstation staan. De brandweer hervat de blussing.  

 

Om 14.23 uur geeft de OVD-B het nader bericht brand meester. Hierna wordt ook afgeschaald naar 

GRIP 0. 

 

Om 14.46 uur wordt ook het vierde en laatste NL-Alert bericht verstuurd: ‘De brand in 

Transformatorhuis aan de Oude Amersfoortseweg in Hilversum is geblust en er is geen rook meer. 

Ramen en deuren kunnen naar eigen inzicht worden geopend. Einde berichtgeving.’ 

  

http://www.hilversum.nl/
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3. Operationele prestaties 
 

3.1 Melding en alarmering 

De OvD-B geeft om 09.53 uur opdracht aan de meldkamer om op te schalen naar GRIP 1. De 

meldkamer start diezelfde minuut (om 9.53 uur) de alarmering van de van de crisisorganisatie 

middels P2000.  

 

Om 10.03 uur geeft de OVD-B de opdracht om op te schalen naar GRIP 2. De alarmering van het ROT 

en de stafsecties start om 10.05 uur. De alarmering vindt alleen plaats door middel van CrisisAlarm. 

Dit is een alarmeringscomputer van de veiligheidsregio die in een korte periode veel 

crisisfunctionarissen kan bereiken (via de pager, app, sms en/of telefoon). 

De meldkamer vergeet om via P2000 te alarmeren voor  GRIP 2. Hierdoor wordt een beperkt aantal 

functionarissen niet gealarmeerd (zoals de IM-Noord en HON-GHOR). Hierbij moet vermeld worden 

dat de centralist geen ondersteuning had van de calamiteitencoördinator/CaCo (niet ingeroosterd) 

en de piketcentralist (die van huis moet komen en nog onderweg was naar de meldkamer). 

 

De meldkamer moet binnen twee minuten, nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor 

grootschalige alarmering, beginnen met de alarmering van de crisisorganisatie (artikel 2.2.3 Besluit 

veiligheidsregio). Aan deze voorwaarde is voldaan. 

 

Meldkamer 

De calamiteitencoördinator (CaCo) geeft tijdens een opgeschaald incident leiding aan het 

meldkamerproces en geeft sturing aan de afstemming en deling van informatie naar de 

crisisorganisatie. Een 24/7 bezetting van een CaCo is voorzien bij de inrichting van de meldkamer 

Midden-Nederland (2022). Op zaterdag 14 juli was er geen CaCo aanwezig. 

 

Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering moet de 

meldkamer door één leidinggevende worden aangestuurd (artikel 2.2.2, eerste lid, Besluit 

veiligheidsregio’s). De rol van CaCo was niet ingevuld, zodat niet aan deze voorwaarde is voldaan. 

 

CoPI 

In onderstaande tabel is de opkomst van de leden van het Commando plaats incident (CoPI) op 14 

juli 2018 weergegeven: 

 GRIP 1 Start scenario 9:52 uur 

Functie GMS/ 

P2000 

Wettelijke 

normtijd 

Tijd aankomst Gerealiseerde 

opkomsttijd 

LCoPI Ja 30  10:11 19 

IM Ja 30 onbekend onbekend 

Voorlichter Ja 30 onbekend onbekend 

OvD-B Ja 30 9:44 -8 

OvD-P Ja 30 onbekend onbekend 

OvD-G Ja 30 10.05 13 

OvD-BZ Ja 30 10.15 23 

OvD-Rail Nee, MKS 30 (gewenst) 10.30 n.v.t 

 

Het besluit veiligheidsregio’s stelt in artikel 2.1.2 eerste lid eisen aan de samenstelling van het CoPI. 

Aan deze eisen is voldaan. 
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De opkomsttijden van leden van het CoPI zijn niet eenduidig genoteerd; niet op het bord in het CoPI 

en niet in LCMS. De OVD-B is al ter plaatse voor opschaling naar  GRIP 1. De informatiemanager is 

niet binnen 30 minuten na opschaling aanwezig in het CoPI. Of de OvD-P en de voorlichter op tijd 

aanwezig waren kan niet worden vastgesteld. In aanvulling op de basisbezetting is de OVD-Rail 

gealarmeerd en opgekomen. 

Verder is het tijdstip van het eerste CoPI-overleg niet vastgelegd. De eerste notities over het eerste 

CoPI worden om 10.53 uur in LCMS vastgelegd, een uur na opschaling. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat een eerste CoPI niet binnen dertig minuten na alarmering is gestart.  

 

Het eerste CoPI moet binnen dertig minuten na alarmering voor  GRIP 1 plaatsvinden (artikel 2.3.2 

eerste lid, onder a, Besluit veiligheidsregio’s). Aan deze norm is niet voldaan. 

 

ROT 

In onderstaande tabel is de opkomst van de leden van het ROT op 14 juli 2018 weergegeven: 

 GRIP 2 Start scenario 10:05 uur 

Functie CrisisAlarm Wettelijke 

normtijd 

Tijd aankomst Gerealiseerde 

opkomsttijd 

OL Ja 45 10:24 22 

IM Nee 30 10:57 525 

Communicatieadviseur Ja 30 10:35 30 

AC-B Ja 45 10:48 43 

AC-G Ja 45 10:48 43 

AC-P Via MKP 45 10:52 47 

AC-BZ Ja 45 10:51 46 

RMOA6 Ja 45 (gewenst) 10:54 49 

Liaison Rail7 Nee 45 (gewenst) n.v.t. n.v.t. 

 

Het besluit veiligheidsregio’s stelt in artikel 2.1.4 eerste lid eisen aan de samenstelling van het ROT. 

Aan deze eisen is voldaan. 

 

De leidinggevenden binnen een ROT moeten binnen vijfenveertig minuten na alarmering voor  GRIP 

2 starten met de uitvoering van hun taken. De informatiemanager start binnen dertig minuten 

(artikel 2.3.2 eerste lid, onder b, Besluit veiligheidsregio’s). Aan deze norm is niet voldaan. 

 

Secties 

De volgende (staf)secties zijn opgekomen en geactiveerd: informatiemanagement, 

crisiscommunicatie, brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en politiezorg. Er zijn geen 

opkomsttijden genoteerd. 

 

                                                           
5 De opkomsttijd van IM Noord is vertraagd door een onjuiste alarmering via GMS.  
6 De RMOA wordt standaard mee gealarmeerd bij  GRIP 2. De RMOA is op grond van het Besluit 

veiligheidsregio’s geen verplichte functionaris.  
7 Het ROT heeft om een liaison Rail gevraagd. De beschikbare functionaris was al actief in het CoPI. Er is 

versterking gekomen, die na overleg met ROT vooral de OvD rail in het CoPI heeft afgelost. 
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3.2 Op- en afschaling 

De brandweer schaalt om 9.52 uur naar zeer grote brand nadat de eerste bluspoging is gedaan en de 

brandweer is blootgesteld aan hoogspanning. De OvD-B schaalt gelijktijdig op naar  GRIP 1. De 

overwegingen voor opschaling naar  GRIP 1 worden niet vermeld. In LCMS is geen reden voor 

opschalen vastgelegd. Opschaling naar  GRIP 2 vindt om 10.03 uur plaats wegens een verondersteld 

effectgebied. Het CoPI formuleert geen concrete vraag aan het ROT. 

 

3.3 Leiding en coördinatie 

Zowel de leider CoPI als de OL hebben contact gezocht met de meldkamer. In afwezigheid van de 

CaCo hebben zij procesmatig moeten afstemmen met de centralist. Dit heeft een extra beroep 

gedaan op de professionaliteit van de centralist: naast de operationele meldkamerprocessen heeft 

hij ook de leiding en coördinatie zo goed mogelijk ingevuld. Hierdoor kon slechts gedeeltelijk 

informatie worden gegeven over de aard en ernst van het incident, de bedreigingen, de gevraagde 

ondersteuning en de te nemen maatregel (opschaling). Het oogmerk van het CoPI en het ROT is 

daarmee niet bekend. Niet bekend is welke acties of besluiten van het CoPI nodig zijn. Er zijn door 

het CoPI geen vragen geformuleerd voor het ROT.  

De aanwezigheid van de door ProRail ingehuurde monteurs en Inspecteur vanuit ProRail zorgden 

voor kennis van betreffende discipline (elektriciteitsvoorziening). De OvD-Rail was van meerwaarde 

voor het CoPI. 

De dienstdoende (loco)burgemeester is via CrisisAlarm geïnformeerd over de brand in zijn gemeente. 

Hij heeft telefonisch contact opgenomen met de meldkamer. De meldkamer is echter in de 

veronderstelling met de OvD bevolkingszorg te spreken en stuurt hem abusievelijk naar het CoPI. De 

burgemeester verneemt via het NL-Alert bericht van de brand en neemt telefonisch contact op met 

de OL in het RCC. De bestuurlijke afstemming heeft vervolgens met de (niet-dienstdoende) 

burgemeester plaatsgevonden. 

De actie- en besluitenlijst van het CoPI is niet volgens afgesproken werkwijze bijgehouden. Het is 

daarom niet duidelijk welke besluiten het CoPI heeft genomen. Het ROT heeft de volgende drie 

besluiten genomen en vastgelegd:  
 inzet NL-Alert,  
 bijstellen effectgebied en verspreidingsgebied NL-Alert, 
 afschalen naar GRIP 0. 

 

3.4 Informatiemanagement 

Er is geen CaCo aanwezig op de meldkamer. Omdat de aanwezigheid van de CaCo niet is 

gegarandeerd, zijn er binnen de sectie informatiemanagement werkafspraken gemaakt. Bij 

afwezigheid van een CaCo stelt de informatiemanager van het andere cluster (in dit geval van cluster 

Noord) in overleg met de meldkamer een ‘startbeeld8’ op. De informatiemanager van het eigen 

cluster (in dit geval cluster Zuid) rijdt aan naar het CoPI en beschikt zodoende bij aankomst al over 

een ‘startbeeld’. Vermeld moet worden dat dit startbeeld buiten de meldkamer wordt opgesteld en 

niet van dezelfde kwaliteit kan zijn als het startbeeld dat opgesteld wordt door een CaCo.  

  

Als om 9. 52 uur de alarmering voor  GRIP 1 wordt gestart, wordt ook een piketcentralist 

gealarmeerd. De taak van de piketcentralist is het opvangen van de reguliere werkzaamheden 

waardoor de centralist die dienst heeft vrij gespeeld wordt voor de afhandeling van het incident. In 

de acute fase heeft de centralist niet direct de ondersteuning van de piketcentralist. Deze moet 

                                                           
8 Het startbeeld bevat een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident inclusief een grafisch beeld. 
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immers van huis komen. De dienstdoende centralist heeft de handen vol aan het afhandelen van alle 

taken, en kan LCMS niet opstarten. 

Om 10.00 uur is er een incident in LCMS aangemaakt. De kladblokregels van GMS zijn echter nog niet 

gekoppeld en er komt geen contact tussen IM Noord en de meldkamercentralist tot stand. Hierdoor 

is het voor IM Noord niet mogelijk een startbeeld te maken. Aan het incident in LCMS zijn - wanneer 

de centralist daar de tijd voor heeft - de kladblokregels van GMS gekoppeld. Het koppelen van de 

kladblokregels van GMS is echter niet hetzelfde als het maken van een startbeeld. Omdat inmiddels 

is opgeschaald naar  GRIP 2, rijdt de IM Noord aan naar het ROT en heeft geen tijd meer om LCMS te 

vullen en te monitoren. 

 

Uit inzetrapportages blijkt dat er al om 10.35 uur een motorkap overleg heeft plaatsgevonden. Om 

10.43 uur wordt door de ondersteuner van de informatiemanager in het ROT een eerste activiteit in 

LCMS geregistreerd. Om 10.58 uur is het eerste beeld via LCMS beschikbaar. Dit beeld is opgesteld 

door de ondersteuner IM. Om 11.19 uur wordt door de informatiemanager CoPI het beeld van het 

CoPI in LCMS beschreven. Dit is het situatiebeeld. Op basis van dit beeld beschrijft de 

informatiemanager ROT om 11.24 uur het beeld en neemt het situatiebeeld over van de IM CoPI. Om 

11.31 uur wordt in het grafische beeld van LCMS zichtbaar gemaakt wat veilig en onveilig gebied is. 

Tot die tijd is bij het ROT grafisch gezien niet duidelijk wat het brandende transformatorstation is en 

hoe groot het effectgebied is. Het effectgebied is gebaseerd op actuele meteo gegevens en in het 

situatiebeeld getekend met behulp van de gasmal van LCMS.  

 

 
ProRail en Liander maken geen gebruik van LCMS voor het delen van informatie. De relevante 
informatie (waar brandt het, wat brandt er, welke risico’s treden er op, is het veilig voor de 
brandweer om op te treden) wordt mondeling tussen de meldkamers en in het CoPI gedeeld. Zie ook 
hoofdstuk 4. 
 

3.4 Crisiscommunicatie 
 
Informatieverzameling 
Centralisten hebben zich maximaal ingespannen om de exacte locatie van de brand te bepalen en de 
hulpdiensten daar naar toe te sturen. Na opschalen heeft het team crisiscommunicatie onder leiding 
van het Hoofd Taakorganisatie communicatie een omgevingsanalyse en communicatieboodschappen 
opgesteld.  
 
Informatieverstrekking 
De communicatieboodschappen zijn via sociale media en de website van de gemeente Hilversum 
verspreid. De persvoorlichter van het CoPI heeft op de plaats van het incident de media te woord 
gestaan en begeleid bij het maken van beeld en geluid. Er is voor het eerst in de regio een NL-Alert 
bericht verzonden. Hier wordt in hoofdstuk 5 nader op ingegaan. 
 

3.5 Overdracht nafase 
Bij een groot incident, zoals deze brand in het onderstation van ProRail, is het duidelijk dat de opgave 
niet klaar is met het sein brandmeester. Er moet nazorg voor het brandweerpersoneel worden 
georganiseerd, het treinverkeer moet weer op gang worden gebracht, de oorzaak van de defecte 

Binnen vijf minuten na afkondigen van de opgeschaalde situatie moet de meldkamer een zo 

volledig mogelijke beschrijving van het incident (startbeeld) geven (art.2.2.4 Besluit 

veiligheidsregio’s)). Aan deze norm is niet voldaan. 
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bovenleidingschakelaars moet worden achterhaald en herhaling moet worden voorkomen. Verder 
moeten onderzoeken worden opgestart (veiligheidsregio, ProRail, Inspectie SZW). De opgaven 
verschillen per situatie. Na afschaling moet de crisisorganisatie deze opgaven overdragen aan de 
staande organisaties.  
 
Uit LCMS en de interviews is geen duidelijk beeld naar voren gekomen of deze overdracht heeft 
plaatsgevonden 
 

3.6 Conclusies 
 

Wat ging goed? 
 Er is direct na afkondigen van GRIP gealarmeerd.  
 De samenstelling van het CoPI en het ROT waren goed en volledig. 
 Middels persvoorlichting en NL-Alert is de bevolking geïnformeerd over de risico’s van de brand. 

 
Wat kan de volgende keer beter? 
 Door afwezigheid van de CaCo is er geen eenhoofdige leiding op de meldkamer. 

Multidisciplinaire aansturing ontbrak en er bestond onduidelijkheid over de uitvoering van 
taken. De centralisten zijn onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van de bestrijding van 
het incident. 

 Door afwezigheid van de CaCo is het niet mogelijk om een startbeeld te maken in LCMS en blijft 
er lange tijd onduidelijkheid over de exacte plaats van het incident en de grootte van het 
effectgebied.  

 Door afwezigheid van de CaCo hebben de Informatiemanagers van het CoPI en ROT geen 
mogelijkheid om af te stemmen met de meldkamer en is er geen gedeeld beeld met de 
meldkamer. 

 De tijden van vergaderingen van het CoPI zijn niet allemaal genoteerd. De actie- en besluitenlijst 
is niet conform afspraak bijgehouden en het beeld van het CoPI is niet thematisch opgebouwd. 

 De redenen voor opschaling naar  GRIP 1 en  GRIP 2 zijn niet expliciet benoemd. 
 Door een verkeerde instelling in GMS, verliep de  GRIP 2-alarmering niet juist. 
 Het eerste CoPI vindt niet binnen dertig minuten plaats. 
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4. De samenwerking met crisispartners 
 

 

4.1 Inleiding 

Nadat de bevelvoerder van de brandweer bij de meldkamer heeft geverifieerd dat de spanning van 

het onderstation is gehaald, geeft hij zijn manschappen opdracht om een binnenaanval te doen en de 

brand te blussen. Tijdens het blussen ontstaan er vlambogen: er blijkt nog steeds hoogspanning op 

het onderstation te staan. De brandweermannen verlaten hierop direct het onderstation. Terwijl zij 

het gebouw ontvluchten laait de brand op en horen zij ‘explosies’ achter zich. 

 

Hoe kon dit gebeuren? Hebben de bandweer, ProRail en Liander elkaar tijdig en juist geïnformeerd 

over de risico’s? Had het bijna-ongeval van de manschappen van de brandweer voorkomen kunnen 

worden? In dit hoofdstuk geven wij antwoord op deze vragen. 

 

4.2 Analyse 

Om 8.52 uur arriveert de brandweer bij het onderstation en vraagt de bevelvoerder de aanwezige 

monteurs uit. Om 9.08 uur geeft de bevelvoerder het nader bericht dat het om een 

hoogspanningsruimte gaat die met 10 kV wordt gevoed. Hij verzoekt de meldkamer om contact op te 

nemen met Liander om de hoogspanning af te schakelen. Pas daarna wil hij het onderstation 

binnentreden. 

 

Uit dit nader bericht blijkt dat de brandweer vóór aanvang van de blussing bewust is van de 

hoogspanning in het onderstation en daarmee samenhangende risico’s voor het personeel. 

 

De meldkamer neemt om 9.09 uur contact op met Liander met het verzoek om de hoogspanning op 

het onderstation af te schakelen. Liander informeert op zijn beurt ProRail. Om 9.24 uur meldt de 

meldkamer aan de bevelvoerder dat zowel de 10 kV van Liander als de voeding vanaf de 

bovenleiding is afgeschakeld. En dat de brandweer veilig kan optreden. De bevelvoerder antwoordt 

dat hij met een aanwezige deskundige (storingsmonteur) verder afstemt over de inzet. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de brandweer, ProRail en Liander informatie over de aanwezigheid 

van hoogspanning met elkaar hebben gedeeld (in het veld en tussen de meldkamers). Deze informatie 

is ook tijdig gedeeld, namelijk voordat de brandweer het onderstation betreedt en begint met 

blussen. 

 

Rond 9.30 uur start de brandweer met de blussing, maar breekt deze onmiddellijk af als blijkt dat er 

nog steeds hoogspanning op het onderstation staat. De meldkamer neemt opnieuw contact op met 

de ProRail om te verifiëren of de hoogspanning is afgeschakeld. ProRail herbevestigt dat alle 

ingaande hoogspanning op afstand is afgeschakeld. Zij voegt hier aan toe dat er nog wel laagspanning 

(48 tot 400V) op het onderstation kan staan, omdat deze niet op afstand is af te schakelen. De 

meldkamer geeft deze boodschap om 9.52 uur door aan de bevelvoerder van de brandweer. 

 

Omdat de forse klappen en luid gerommel tijdens de bluswerkzaamheden niet afkomstig kunnen zijn 

van de mogelijke aanwezigheid van laagspanning, voert de storingsmonteur een inspectie uit van alle 

bovenleidingschakelaars. Deze bovenleidingschakelaars bevinden zich op enkele honderden meters 

afstand van het onderstation. De storingsmonteur constateert dat twee bovenleidingschakelaars niet 
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volledig zijn uitgeschakeld, maar in de halve stand staan (tussen ‘in’ en ‘uit’). Hij schakelt ze 

vervolgens handmatig volledig uit. 

 

ProRail heeft een technisch onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van deze op afstand 

bedienbare bovenleidingschakelaars. Dit onderzoek bevestigt dat de twee schakelaars niet correct 

hebben gewerkt en er voor zorgden dat er 1500V spanning op het onderstation blijft staan. 

Bovendien stuurden deze schakelaars een – onjuist – bericht naar het besturingscentrum OBI van 

ProRail dat de stroom is afgeschakeld. Hierdoor verkeerde ProRail – onterecht – in de 

veronderstelling dat het onderstation hoogspanningsvrij was en de brandweer veilig kon optreden. 

 

Als gevolg van systeemfout bij ProRail: 

1. zijn twee bovenleidingschakelaars niet uitgeschakeld, waardoor er hoogspanning op het 

onderstation bleef staan; 

2. ontving het besturingscentrum van ProRail het onjuiste bericht dat de hoogspanning was 

afgeschakeld. 

 

Uit het onderzoek van ProRail blijkt verder dat de opgetreden fout in één van de schakelaars 

verklaard kan worden door het ontwerp van de installatie. Dit ontwerp is toegepast op nog drie 

andere locaties in Nederland. ProRail bekijkt of zij deze installaties op korte termijn kan vernieuwen. 

Van de andere schakelaar is de oorzaak van falen nog niet definitief vastgesteld. ProRail geeft aan 

hun mensen te hebben geïnstrueerd op tijdelijk extra maatregelen te nemen, zodat de kans op 

herhaling wordt verkleind. 

 

4.3 Conclusies 

 De brandweer, ProRail en Liander hadden oog voor de veiligheid van het personeel. 

 De brandweer, ProRail en Liander hebben tijdig en de juiste informatie met elkaar gedeeld. 

 De oorzaak van het bijna-ongeval is gelegen in een systeemfalen van twee 
bovenleidingschakelaars. 

 ProRail heeft (tijdelijke) maatregelen getroffen om herhaling van een ongeval te voorkomen. 

  



 

Evaluatie crisisorganisatie bij brand/GRIP 2 onderstation ProRail in Hilversum op 14 juli 2018 pag. 16 

5. NL-Alert 
 

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand. Het 

doel is om de mensen in het risicogebied te informeren over deze bedreiging en hen een 

handelingsperspectief te bieden9. Bij de brand in het onderstation is besloten tot de inzet van NL-

Alert. 

 

Het is de eerste keer dat dit middel in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is ingezet. Daarom is 

het goed om te kijken of de NL-Alert op een juiste wijze is ingezet. De gebeurt aan de hand van de 

volgende onderzoeksvragen: 

 Wat zijn de normen om NL-Alert in te zetten en welke berichten zijn voorbereid? 

 Welke berichten zijn verstuurd en in welk gebied zijn deze berichten verstuurd?? 

 Zijn de berichten op tijd verstuurd? 
 

5.1 De normen voor de inzet van NL-Alert 

De veiligheidsregio heeft een werkinstructie voor de inzet van NL-Alert. Uit de werkinstructie blijkt 

dat de inzet van NL-Alert wordt geduid als een zwaar middel. Voor de inzet geldt – samengevat – de 

volgende procedure: 

 Iedere crisisfunctionaris (OVD, MPL, leider CoPI) kan verzoek doen tot inzet NL-Alert 

 De OL besluit over de inzet van NL-Alert 

 De communicatieadviseur in CoPI (bij  GRIP 1) of in het ROT (vanaf  GRIP 2) stelt inhoud 
bericht op 

 De communicatieadviseur bepaalt verzendgebied en bespreekt dit in CoPI of ROT 

 De communicatieadviseur geeft het bericht en het verzendgebied door aan de centralist in 
de meldkamer (bericht en verzendgebied staan in LCMS) 

 De centralist verzendt het bericht (de computer staat op de meldkamer) 

 

Een NL-Alert bericht dient te zijn voorzien van de volgende gegevens: 

 Afzender 

 Beschrijving gebeurtenis 

 Vermelding bronlocatie 

 Handelingsperspectief 

 Datum en tijd 

 

In het programma voor het verzenden van NL-Alert berichten zijn standaard scenario’s voorbereid. 

Bij de verzending van een bericht moet uit een van de standaard berichten worden gekozen. De 

standaard berichten die voor brand gebruikt kunnen worden zijn: 

 

Bij scenario brand met rook / met explosie: 

[Bericht1] Brand met rook/met explosies [invullen locatie]. Verlaat het gebied tot op [afstand 

invullen]. Blijf op afstand van het gebied. Nadere info op [zelf invullen door VR]. 

 

Bij acute situaties die geen uitstel van alarmering dulden: 

Bericht 1, [Beschrijving gebeurtenis / dreiging / risico] [ vermelding locatie] [handelingsperspectief] 

[Verwijzing naar informatiebron of volgt]. 

 

                                                           
9 crisis.nl/nl-alert 12-09-2018 
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Zodra de levens- en gezondheidsbedreigende situatie voorbij is, moet een beëindigingsbericht 

worden gestuurd. 

 

5.2 Het gebruik van NL-Alert tijdens dit incident 

Er zijn in totaal vier NL-Alert berichten verstuurd: 

Bericht Tijd Inhoud 

1 10.48 Initiële alarmering in een groot gebied 

2 11.55 Nadere duiding in een kleiner gebied met verwijzing naar website gemeente 

3 12.29 Informerend bericht dat het gebied is verkleind, mensen in dit gebied een nieuw 

bericht hebben ontvangen en dat het gevaar voor de andere mensen is geweken 

4 14.46 Einde alertering 

 

Om 10.44 uur besluit de OL, op verzoek van het CoPI, dat er een NL-Alert bericht uitgaat omdat er 

sprake is van een acuut gevaar wegens het vrijkomen van rookgassen waarvan aangenomen moet 

worden dat deze bij blootstelling schadelijk zijn.  

 

De centralist geeft bij de operationeel leider aan dat in het CoPI is gesproken over het benedenwinds 

gebied waarbij de Sophialaan, Soestdijkerstraatweg en Utrechtseweg worden genoemd. Het te 

verzenden bericht moet een standaardbericht zijn. Het CoPI heeft niet aangegeven welk 

standaardbericht en welk verzendgebied. De communicatieadviseur in het ROT stelt een bericht op 

en geeft dit telefonisch door aan de centralist. Er is niet gesproken over het gebied waarbinnen het 

bericht verzonden moet worden. Het gebied is door de centralist naar eigen inzicht bepaald. 

 

Om 10.48 uur wordt het eerste NL-Alert bericht verstuurd. Dat is ruim twee uur na de eerste 

melding, 39 minuten na de opschaling tot  GRIP 2 en 4 minuten na de opdracht van de OL. Er zijn 

geen normen voor de tijd waarbinnen een bericht verzonden moet worden. De tekst luidt als volgt: 

 

“Wegens een incident in Hilversum is er een grote rookontwikkeling, houdt ramen en deuren 

gesloten en blijf binnen: info volgt.”  

 

Het verzendgebied is aangegeven middens een ovaal op kaart 1: 

  

 
  

Kaart 1, Begrensd gebied eerste NL-Alert bericht 
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Uit reacties op het eerste verzonden bericht blijkt het gebied waar het bericht ontvangen is, te groot 

te zijn:  

 De Meldkamer wordt benaderd door mensen buiten het effectgebied, die ook een NL-Alert 
hebben ontvangen. Zo worden er vragen gesteld of mensen kunnen gaan wandelen in het 
bos van Lage Vuursche. Ook de Meldkamer Driebergen (voor 112-mobiel) vraagt aan de 
meldkamer Gooi en Vechtstreek wat er aan de hand is. 

 Iemand in Breukelen vraagt zich af of mensen al weer naar buiten mogen10. 

 

De techniek van cell broadcast werkt op basis van positie van zendmast en ontvanger. Hierdoor kan 

het mogelijk zijn dat het bericht in een groter gebied ontvangen wordt dan voor de doelgroep nodig 

is. Uit de loggegevens van NL-Alert blijkt het bericht in een veel groter gebied te zijn verstuurd dan de 

benedenwindse straten Sophialaan, Soestdijkerstraatweg en Utrechtseweg. Deze straten zijn door 

het CoPI zijn benoemd als benedenwinds gebied (zie kaart 1). Het programma waarmee NL-Alert 

berichten verzonden moeten worden kan niet nauwkeurig het gebied bepalen waarbinnen het 

bericht wordt verstuurd.  
 

Om 11.55 uur is in het ROT besloten dat er een nieuw NL-Alert bericht voorbereid moet worden met 

een betere duiding. Ook moet het verzendgebied verkleind worden, maar dit gebied wordt niet 

nader geconcretiseerd. Om 12.18 uur is verstuurd de meldkamer het volgende NL-Alert bericht: 

 

“ivm brandtransformatorhuis aan het spoor thv oude amerfoortseweg hilversum, grote rook 

ontwikkeling. tijdens blussing kan deze korstondig heviger worden. houd ramen en deuren 

gesloten en sluit ventilatiekanalen. meer informatie op : www.hilversum.nl”. 

 

Het gebied waarbinnen dit bericht is verstuurd is aangegeven middels een cirkel op kaart 2. De 

inhoud van dit NL-Alert bericht is ook verspreid op de website en via Twitter. 

 
 

 

Om 12.29 uur is door het ROT als knelpunt aangemerkt dat er nog geen afmelding is verstuurd in het 

gebied wat in de eerste berichtgeving een NL-Alert bericht heeft ontvangen maar waarvoor dat niet 

van toepassing was. Daarop is alsnog een NL-Alert bericht verstuurd met de volgende tekst: 

 

“Effectgebied incident Hilversum is verkleint, bewoners in kleiner gebied hebben een nieuw nl- alert 

ontvangen. overig gebied eerder nl-alert gevaar geweken. meer info op: www.hilversum.nl”. 

                                                           
10 Bron: Omgevingsanalyse, Twitter 

Kaart 2 Aangepast gebied tweede NL-Alert bericht 

http://www.hilversum.nl/
http://www.hilversum.nl/
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Dit bericht is verstuurd in het gebied dat is aangegeven op kaart 1. 

 

Om 14.46 uur is een nieuw NL-Alert bericht verstuurd met de volgende tekst:  

 

“De brand in Transformatorhuis aan de Oude Amersfoortseweg in Hilversum is geblust en er is 

geen rook meer. Ramen en deuren kunnen naar eigen inzicht worden geopend. Einde 

berichtgeving”.  

 

Dit bericht is verstuurd in het gebied dat is aangeven op kaart 2.  

 

In LCMS is geen informatie vastgelegd over het besluit, de inhoud van de communicatieboodschap en 

het verzendgebied. Wel heeft het CoPI aan het einde van het incident de onderstaande plot van het 

brongebied (tussen de blauwe en rode stippellijnen) en effectgebied (donkergrijze gebied) in LCMS 

geplaatst. Dit is het theoretische verspreidingsgebied van de rook. Beide gebieden zijn op kaart 3 

weergegeven. Het is niet duidelijk of het ROT en de meldkamer (nog) gebruik hebben gemaakt van 

deze plot. 

 

 
Kaart 3 Bron- en effectgebied 

 

  



 

Evaluatie crisisorganisatie bij brand/GRIP 2 onderstation ProRail in Hilversum op 14 juli 2018 pag. 20 

5.3 Conclusies 

 

Wat ging goed? 

 Het besluit tot inzet van NL-Alert is, conform de werkinstructie, genomen door de OL. 

 De reden voor inzet van NL-Alert was legitiem: een potentieel risico voor burgers voor 
blootstelling aan giftige stoffen, mede omdat door de zomerse omstandigheden veel mensen 
buiten verblijven. 

 De communicatieadviseur heeft, conform de werkinstructie, het NL-Alert bericht opgesteld. 

 De centralist heeft de berichten, na opdracht, in een korte tijd verzonden. 

 Er is, conform de werkinstructie, een beëindigingsbericht verstuurd. 

 

 

Wat kan de volgende keer beter? 

 Het voor deze situatie voorbereide standaard bericht is niet gebruikt.  

 In het eerste bericht ontbreken de afzender en datum/tijd, de bronlocatie is niet specifiek 
benoemd en het handelingsperspectief wordt niet gegeven. 

 Het verzendgebied van het eerste NL-Alert bericht was te groot. 

 De communicatieadviseur van het CoPI noch het ROT hebben bij het eerste NL-Alert bericht 
een concreet verzendgebied bepaald. 

 De NL-Alert berichten en de verzendgebieden zijn niet opgenomen in LCMS. 

 In de berichten stonden typ- en taalfouten. Deze deden geen afbreuk aan de inhoud van de 
boodschap. 

 De mensen die het eerste NL-Alert bericht ontvingen (in het grote verzendgebied) zijn pas na 
anderhalf uur nader geïnformeerd. 

 

Of de inzet van NL-Alert heeft geleid tot het gewenste resultaat is niet vast te stellen omdat de 

ontvangers van het bericht niet bekend zijn en dus niet bevraagd kunnen worden. Enerzijds kan, 

gelet op de ontvangen reacties bij de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en in Driebergen, 

verondersteld worden dat de NL-Alert berichten de bevolking hebben bereikt. Anderzijds lijkt het 

advies (om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden) maar beperkt te zijn 

opgevolgd. Illustratief is een tweet dat je van een barbecue meer last hebt dan de last die je hebt van 

de brand. Op beelden van RTV Noord Holland zijn ook dergelijke reacties merkbaar en is te zien dat 

publiek zich weinig tot niets aantrekt van de rook. 
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Disclaimer 
 

Deze evaluatie is uitgevoerd door twee evaluatoren van de brandweer en een evaluator van 

bevolkingszorg. Het te onderzoeken incident vond plaats in het begin van de zomervakantie. Door de 

beperkte beschikbaarheid van evaluatoren was het niet mogelijk om een volledige rapportage over 

de operationele organisatie aan te leveren.  

 

Ook konden sommige interviews pas in een later stadium worden gehouden door de overlappende 

verlofperioden van betrokken. Ten slotte heeft de lead-evaluator op 1 oktober 2018 zijn loopbaan bij 

de veiligheidsregio beëindigd.  

 

Alle opmerkingen in dit rapport worden gemaakt in de wetenschap dat oordelen achteraf makkelijk 

is en geen recht doet aan de dilemma’s waarvoor betrokkenen tijdens de inzet gesteld werden. 

  

Onze dank gaat uit naar onze respondenten. 
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 Bijlagen 
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Bijlage 1 Afkortingen 

 

 

AC 

Algemeen commandant voor brandweerzorg (-B), geneeskundige zorg (-G), 

bevolkingszorg (-BZ) of politiezorg (-P) 

AGS Adviseur gevaarlijke stoffen (brandweer) 

Bvr Besluit veiligheidsregio’s 

CaCo Calamiteitencoördinator  

CoPI Commando plaats incident 

CvD Commandant van dienst  

CrisisAlarm Computer voor de alarmering van crisisfunctionarissen (t.b.v. ROT en beleidsteam) 

GHOR Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 

GMS Geïntegreerd meldkamersysteem 

GRIP Gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure 

Hin Hoofd informatie (binnen een stafsectie) 

Hon Hoofd ondersteuning (binnen een stafsectie) 

HTO Hoofd taakorganisatie (binnen een stafsectie) 

IM Informatiemanager 

LCMS Landelijk crisismanagementsysteem  

LCoPI Leider CoPI 

Meldkamer 1-1-2 meldkamer voor politie, brandweer en ambulance in Naarden 

MKS Meldkamer Spoor (ProRail) 

MPL Meetplanleider  

OBI Operationeel Besturingscentrum Infra van Prorail (onderdeel van MKS) 

OL Operationeel leider 

OvD 

Officier van dienst voor brandweerzorg (-B), geneeskundige zorg (-G), 

bevolkingszorg (-BZ), politiezorg (-P) of ProRail (-Rail) 

RBT Regionaal beleidsteam 

RCC Regionaal coördinatiecentrum 

RMOA Regionaal militair operationeel adviseur (defensie) 

ROT Regionaal operationeel team 

VRGV Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

Wvr Wet veiligheidsregio’s 
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Bijlage 2 Geraadpleegde documenten 
 
 
 

Wetgeving  

 Wet veiligheidsregio’s  

 Besluit veiligheidsregio’s  
 
Regionale planvorming  

 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 31 oktober 2017 

 Multidisciplinaire Evaluatiebeleid Gooi en Vechtstreek van 1 november 2012 
 
Overige documentatie 

 GMS-rapport Brandweer incidentnummer 41297 van 14 juli 2018 

 LCMS Journaal “Brand Transformator” Veiligheidsregio Gooi en Vecht van 14 juli 2018, 10.00 
uur  

 Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s, versie 4.0, Inspectie 
Veiligheid en Justitie, maart 2018 

 Incidentrapportageformulier GHOR Hin/Hon van 14 juli 2018 

 Incidentrapportageformulier GHOR OvD-G van 14 juli 2018 

 Verslag OvD-BZ Grip 2 Hilversum van 14 juli 2018 

 Concept-bevindingenrapport brand in onderstation Hilversum van 14 juli 2018, ProRail 

 Conceptpublicatie “Incident bij brand transformatorhuis Hilversum uniek geval”  

 Werkinstructie inzet NL-Alert V1.0, 8 oktober 2012 

 Werkinstructie IM  

 Standaardberichten NL-Alert 

 Bestanden van de meldkamer voicerecorder 

 Loggegevens van NL-Alert 

 Omgevingsanalyse  

 Matrix Treinincident Scenario’s (versie 2.1 juni 2015) 

 
Interviews/enquête  

 Operationeel leider 

 Leider CoPI 

 Communicatieadviseur CoPI 

 Communicatieadviseur ROT 

 HTO communicatie 

 OvD bevolkingzorg 

 Centralist meldkamer 

 Informatiemanager ROT  

 Algemeen commandant geneeskundige zorg 

 Algemeen commandant bevolkingszorg 

 Algemeen commandant politiezorg 
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Bijlage 3 Tijdlijn 

 

 

Tijd Activiteit 

08.18 Start reparatie onderstation Hilversum in opdracht van ProRail 

08.30 Ontstaan brand bij uitvoeren test 

08.33 MKS-OBI schakelt gelijkrichters uit 

08.38 Eerste melding van bewoner over rook 

08.40 Meldkamer alarmeert brandweer voor brandgerucht.  

08.41 Tweede melding van bewoner over rook uit richting spoorovergang Diamantstraat 

08.48 
Storingsmonteur belt 1-1-2: verzoekt brandweer naar Oude Amersfoortseweg voor 

nacontrole 

08.52 Brandweer ter plaatse op Oude Amersfoortseweg 

09.08 Op verzoek van de brandweer, belt de meldkamer met ProRail om onderstation 

stroomloos te maken 

09.24 ProRail meldt aan meldkamer dat hoogspanning van onderstation is, sein veilig om te 

werken. 

09.30 Brandweer start blussing, maar hoogspanning blijkt nog niet afgeschakeld. 

09.35 Spanning was niet van het pand! 

09.52 Spanning in trafohuis zelf was niet uit te schakelen, moet op locatie gebeuren. 

09.52 Zeer grote brand 

09.53 Alarmering GRIP 1 

10.04 Besluit tot opschaling GRIP 2 i.v.m. mogelijk effectgebied en complexiteit van incident 

10.05 OvD-G ter plaatse 

10.06 Alarmering GRIP 2 

10.07 Opstelplaats CoPI Oude Amersfoortse straatweg 99 in Hilversum 

10.11 LCoPI ter plaatse 

10.15 OvD Bevolking ter plaatse 

10.13 SGBO wordt opgezet, CCB had geen Grip 2 alarmering ontvangen.  

10.24 Aanvraag AGS bij AC Amsterdam 

10.31 2e OvD-B ter plaatse 

10.32 Logger IM in CoPI ter plaatse 

10.35 Start eerste CoPI-overleg 

10.43 Start eerste ROT/versturen NL-Alert 

10.55 Start eerste ROT-overleg 

11.00 Start tweede CoPI-overleg 

11.35 Start derde CoPI-overleg, brw start meetplanorganisatie.  

11.40 Start derde CoPI-overleg 

11.41  Start tweede ROT-overleg/versturen 2e NL-Alert 

11.50 Verzenden 3e NL-Alert 

12.26 Start derde ROT 

12.30  Liander ter plaatse 

12.30 Start vierde CoPI-overleg 

12.24 Plaatsing CoPI-bak 

13.14 Start vierde ROT 

13.25 Na hoogspanning is nu ook de laagspanning van het transformatorhuisje af 

13.45 Start vijfde CoPI-overleg 

13.49 Start bluswerkzaamheden 
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14.00 Start vijfde ROT  

14.23 Brand meester 

14.25 Start zesde CoPI-overleg 

14.36 Treinverkeer wordt weer opgestart 

14.45 Start zevende CoPI-overleg 

14.45 Start zesde ROT overleg 

14.45 Afgeschaald naar GRIP 0 

14.48 Verstuurd NL-Alert afloopbericht 

19-35 In GMS afsluiten incident 
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Bijlage 4 Schriftelijke vragen aan communicatieadviseurs 

 

 

Onderzoeksvraag: Evalueer de inzet van NL-Alert omdat dit de eerste keer is dat dit middel in Gooi en 

Vechtstreek is ingezet. 

 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende vragen gesteld aan de 

communicatieadviseurs in het CoPI en ROT en aan de HTO communicatie: 

 
1. Wat is de procedure voor inzet van NL-Alert? 
2. Wat is de grond geweest waarop is besloten om NL-Alert in te zetten? 
3. Wie is bevoegd om NL-Alert in te zetten? 
4. Wie heeft tot inzet van NL-Alert besloten? 
5. In welk gebied is een NL-Alert bericht verstuurd? 
6. Wie besluit over het gebied waarbinnen het NL-Alert bericht verstuurd wordt? 
7. Heeft de procedure inzet NL-Alert gewerkt? 
8. Wat zou verbeterd kunnen worden in de inzet van NL-Alert? 
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Bijlage 5 Werkinstructie inzet NL-Alert 

 
 Stap  Handeling  Functionaris  
1  Afweging of de inzet van NL-Alert aan de orde is aan 

de hand van de criteria of een crisis/incident:  
- acuut handelen van publiek vergt en/of;  
- een fysieke bedreiging vormt en/of  
- voor grote maatschappelijke onrust/ontwrichting zorgt  

Afweging wordt gedaan door 
iedere betrokken functionaris 
zoals OvD’s, leider CoPI, 
MPL, centralisten etc… Het 
besluit volgt zoals staat 
beschreven bij stap 3.  

2  De inzet van NL-Alert is een zwaar middel. Indien aan 
de criteria wordt voldaan dan wordt de inzet van NL-
Alert voorgelegd aan de Operationeel Leider. Indien al 
sprake is van een GRIP 2 dan wordt de inzet 
besproken in het ROT.  

De inzet wordt zo mogelijk 
multi besproken (CoPI of 
ROT) en dan direct 
voorgelegd aan de 
Operationeel Leider.  

3  Formeel besluit tot inzet NL-Alert.  
Hierbij worden de volgende afwegingen zwaarwegend 
meegenomen:  
- Handelen in het belang van de burger;  
- Wat is het effect van inzet NL-Alert op de bevolking 
in de eigen regio en in de buurtregio.  
 
Voorbeelden:  
- bij uitzenden bericht wordt het gebied van het Media 
Park meegenomen (zending is nl. niet 100% accuraat) 
terwijl daar geen effecten zijn. Goed overwegen of dit 
paniek kan veroorzaken of  
- bij evenementen in een andere regio of in de 
Amsterdam Arena. Bij twijfel eerst contact opnemen 
met de effectregio.  

Operationeel Leider  

4  Opstellen bericht met minimale inhoud:  

a. Afzender;  

b. beschrijving gebeurtenis;  

c. vermelding bronlocatie;  

d. beschrijving handelingsperspectief;  

e. datum, tijdstip  

 
Daarnaast verzendgebied bepalen en dit bespreken in 
het CoPI/ROT.  

Communicatieadviseur CoPI 
(GRIP 1)  
Communicatieadviseur ROT 
(GRIP 2)  
Indien nodig ondersteuning 
vanuit het actiecentrum 
Crisiscommunicatie  

5  Informeren van de burgemeester van de betrokken 
gemeente(n)  

Operationeel Leider  

6  Contact opnemen met een centralist in de meldkamer 
via 035-6556847 om het bericht te verzenden incl. 
aangeven tijdstip van verzending en verzendgebied.  

Communicatieadviseur CoPI 
(GRIP 1)  
Communicatieadviseur ROT 
(GRIP 2)  

7  Het bericht en verzendgebied kan de centralist halen 
uit LCMS (tabblad:ROT-beeld Communicatie) of 
(indien dit niet mogelijk is) worden de gegevens 
mondeling overgedragen.  

Centralist  

8  Opstellen en verzenden bericht in het programma NL-
Alert.  

Centralist  

9  Wanneer het bericht is verzonden, neemt de 
eenhoofdige leiding van de meldkamer deze handeling 
op in LCMS onder tabblad meldkamerbeeld.  

Eenhoofdige leiding  

10  Bij regiogrens overschrijdende verzending van het 
bericht informeert men de effectregio. De bronregio 
coördineert.  

Operationeel leider (via de 
meldkamers)  

Bij vervolg berichten (2, 3, 4……) en bij beëindigingberichten wordt stap 4 t/m 9 gevolgd.  
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Bijlage 6 Persbericht 
 

 

 
Betrokken partijen gaan brand elektriciteitshuis langs spoor Hilversum samen 
onderzoeken Photo Services 

HILVERSUM - Liander, ProRail en de brandweer slaan de handen ineen in het onderzoek 

naar de brand bij het transformatorhuisje langs het spoor bij Hilversum. Door een fout in het 

schakelsysteem van de stroom op de bovenleiding was er nog stroom in het 

transformatorhuisje aanwezig. Hierdoor hebben brandweerlieden bij de bestrijding van het 

vuur ernstige risico's opgelopen. 

Vandaag heeft op initiatief van de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes een gesprek 

plaatsgevonden tussen de drie betrokken partijen. Uit de conversatie blijkt "dat de 

hoogspanningsaansluiting van Liander tijdig spanningsloos is gemaakt, maar door een fout in 

het schakelsysteem een deel van de stroom op de bovenleiding om de treinen te laten rijden, 

nog in het transformatorhuis aanwezig was".  

 

 

Lees ook:  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228170/Brandweerlieden-transformatorhuis-Hilversum-liepen-

gevaar-door-communicatiefout-Liander 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227986/Brandweer-start-pas-na-drie-uur-met-blussen-van-brand-

in-elektriciteitsgebouw-Hilversum 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228007/Waarom-de-brand-in-het-Hilversumse-elektriciteitshuis-

pas-na-drie-uur-werd-geblust 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228170/Brandweerlieden-transformatorhuis-Hilversum-liepen-gevaar-door-communicatiefout-Liander
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228170/Brandweerlieden-transformatorhuis-Hilversum-liepen-gevaar-door-communicatiefout-Liander
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227986/Brandweer-start-pas-na-drie-uur-met-blussen-van-brand-in-elektriciteitsgebouw-Hilversum
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227986/Brandweer-start-pas-na-drie-uur-met-blussen-van-brand-in-elektriciteitsgebouw-Hilversum
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228007/Waarom-de-brand-in-het-Hilversumse-elektriciteitshuis-pas-na-drie-uur-werd-geblust
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228007/Waarom-de-brand-in-het-Hilversumse-elektriciteitshuis-pas-na-drie-uur-werd-geblust

