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Inleiding

Wereldwijd kampen we momenteel met de gevolgen van het coronavirus. Ook in Nederland heeft het virus zich razendsnel ontwikkeld; na de eerste

(vastgestelde) besmetting eind februari liep het aantal besmettingen snel op. Lokaal, regionaal en nationaal worden maatregelen genomen om de crisis het

hoofd te kunnen bieden. Sinds 12 maart zijn alle 25 veiligheidsregio’s opgeschaald naar GRIP4, zo ook Veiligheidsregio Fryslân.

Begin mei 2020 wordt in het asielzoekerscentrum (AZC) Sneek het longvirus vastgesteld bij een bewoner. Door de Veiligheidsregio Fryslân en crisispartners,

AZC Sneek en gemeente Súdwest-Fryslân wordt naar aanleiding hiervan samengewerkt in de crisisrespons. Het incident wordt opgepakt in de opgeschaalde

crisisstructuur GRIP4. Vanwege de aard van de crisis wordt ook het proces Grootschalig Rampen Opvang (GROP) van de GGD geactiveerd. Uiteindelijk worden

bewoners getest, wordt de locatie AZC Sneek gedurende 72 uur gesloten en worden de besmette bewoners, en diegene die hiermee nauw in aanraking waren

gekomen, overgebracht naar een tijdelijke locatie in de buurregio Groningen. Daar worden zij in quarantaine of isolatie geplaatst. Dit leidt ook tot afstemming met

de Veiligheidsregio Groningen en samenwerking met de GGD Groningen.

Het optreden naar aanleiding van dit incident brengt een aantal specifieke uitdagingen met zich mee. Het managen van een incident met in eerste instantie een

lokaal karakter in de bestaande regionale opschaling vanwege de landelijke coronacrisis. De aansluiting van het GROP in de regionale crisisstructuur en de

samenwerking met een bijzondere partner (COA/AZC). Het omgaan met coronabesmettingen bij een bijzondere doelgroep en op een bijzondere locatie. Dit alles

zorgt voor een complexe omgeving waarin passende maatregelen moeten worden genomen om de impact, zowel maatschappelijk als op het gebied van

gezondheidszorg, zoveel als mogelijk te beperken

Veiligheidsregio Fryslân heeft gelet op deze uitdagingen het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (hierna: COT) gevraagd een leerevaluatie uit

te voeren. In de leerevaluatie staan ervaringen en inzichten van betrokkenen centraal, zowel in relatie tot zaken die goed zijn verlopen als zaken waar vragen

over zijn of waar nog niet eerder ervaring mee is opgedaan. Het rapport is een weergave van de reflectie van de respondenten, aangevuld met kennis en

observaties van het COT. Het is geen verantwoordingsrapportage, maar bevat de belangrijkste observaties lessen voor de toekomst.

Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 is een samenvatting van het verloop van het incident opgenomen. De volledige beschrijving is bijgevoegd in bijlage 1. In Hoofdstuk 3 staan de

overkoepelende observatie en lessen beschreven. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de overkoepelende observaties thematisch nader uitgewerkt,

inclusief bijbehorende lessen. We sluiten de evaluatie af met een slotwoord.
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2. Samenvatting van de beeldbepalende momenten 

➢ Bij het COA in de vestiging AZC Sneek is eind april 2020 het vermoeden van een aantal coronabesmettingen onder de bewoners. De GGD wordt geïnformeerd

en er wordt onderzocht of en hoe bewoners getest moeten worden. Door het COA wordt de gemeente Súdwest-Fryslân geïnformeerd over de vermoedelijke

besmetting.

➢ Door de GGD wordt het advies gegeven om alle bewoners van het betrokken AZC te testen, omdat de taalbarrière lastig is om een goed bron- en

contactonderzoek uit te voeren. Hiernaast is de kans op besmettingen groot, omdat de ruimte beperkt is en er sprake is van gedeeld sanitair.

➢ Na berichtgeving en overleg over vastgestelde besmettingen wordt besloten het incident te bespreken in het Regionaal Operationeel Team (ROT).

Vertegenwoordiging van het COA/AZC Sneek wordt uitgenodigd voor het crisisoverleg. Door het ROT worden thema’s en scenario’s geprioriteerd. Deze zijn

gericht op besmettingen in en buiten het AZC, de zorgcontinuïteit en maatschappelijke onrust.

➢ De bewoners moeten worden verdeeld in 4 groepen, met ieder een eigen quarantaine-/isolatie-intensiteit. De locatie in Sneek biedt hiervoor te beperkt ruimte en

heeft teveel gemeenschappelijk sanitair om dit te realiseren. Aan het AZC/COA wordt gevraagd om een passende locatie te vinden voor de quarantaine.

➢ Het ROT bespreekt passende maatregelen voor het kunnen en mogen ophouden van bewoners in het AZC, het verplicht in quarantaine stellen en later voor het

verplicht overbrengen van de bewoners naar de quarantaine locatie. Respectievelijk worden hiervoor de Wet Publieke Gezondheid en bevoegdheden van de

voorzitter van de veiligheidsregio voor ingezet.

➢ In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), het ministerie van Defensie en het COA wordt een quarantaine locatie in de buurregio Groningen

aangewezen. In het ROT is onduidelijkheid over de besluitvorming en de snelheid van dit besluit. De voorzitter van de veiligheidsregio wordt geïnformeerd. Die

heeft bestuurlijk contact met het COA. Uiteindelijk wordt duidelijk dat de gekozen locatie gebruikt mag worden.

➢ Het AZC Sneek wordt van 8 mei 18.00 uur tot 11 mei 18.00 uur afgesloten op grond van de Wet Publieke Gezondheid. In deze periode worden de bewoners

getest. Duidelijk wordt dat niet alle ingeschreven bewoners aanwezig zijn en/of nog in het AZC wonen.

➢ Het grootste deel van de bewoners houdt zich aan het verbod en blijft binnen. Hiernaast zijn er enkele meldingen van bewoners die naar buiten proberen te gaan.

Uiteindelijk zorgt dit niet voor noemenswaardige onrust en/of overlast in het AZC en of de directe omgeving.

➢ Een deel van de bewoners van het AZC Sneek worden onder begeleiding van politie overgebracht naar de noodopvang/ quarantaine locatie in Groningen. Van

een aantal van de bewoners van het AZC blijft de verblijfplaats onduidelijk en is er geen sprake van quarantaine. In Groningen worden de bewoners na aankomst

opnieuw getest. Uiteindelijk keren de bewoners zonder klachten/infectie terug naar het AZC in Sneek en/of een andere locatie.

Zie bijlage 1 voor het volledige overzicht met beeldbepalende momenten.

3



3.1 Overkoepelende observaties

✓ De verbinding met het AZC Sneek is snel gerealiseerd door deelname aan het Regionaal Operationeel Team. De plotselinge samenwerking met een

bijzondere partner (het COA) tijdens een bestaande (corona)crisis brengt uitdagingen met zich mee. Kennis over elkaars doel en werkwijze is tijdens de

crisis beperkt, waardoor midden in de crisis inzicht moest ontstaan in elkaars werkwijzen en belangen om vervolgens na te denken over het

gemeenschappelijke doel. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4: Vaststellen van gemeenschappelijke opgaven en doelen.

✓ Het incident bij het AZC is opgenomen in de bestaande GRIP4 structuur. Dit zorgde voor een brede respons met partners die al intensief samenwerkte,

waardoor bestaande kennis en expertise snel kon worden benut. Tegelijkertijd is de uitdaging in deze regionale crisisstructuur om goed gebruik te

maken van lokale kennis, bestaande netwerken en afspraken. Het is de Veiligheidsregio en partners gelukt om de impact van een complex

incident in een complexe omgeving te midden van een bestaande crisis te beperken. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5: Incident

met een lokaal karakter in regionale crisisstructuur.

✓ Bij aanvang van het incident was onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de passende en de gerechtvaardigde maatregelen

zijn om een grote uitbraak te voorkomen. Maatregelen die kunnen worden ingezet passen niet één op één op de omgeving van een AZC (beperkte

ruimte, veel inwoners, taalbarrière e.d.) of werden niet unaniem als passend gezien (te grote inbreuk op het individu) voor de risico’s van het coronavirus in

deze situatie. Er was verschil van inzicht over welke maatregelen konden of moesten worden ingezet in relatie tot de risico’s. Bijvoorbeeld over de

noodzaak en mogelijkheid tot het instellen van verplichte quarantaine of isolatie (op grond van de Wet Publieke Gezondheid) en de eigen

verantwoordelijkheden en acties die het COA zou moeten ondernemen. Hierin speelt een belangrijke rol welk doel centraal wordt gezet (volledig

uitsluiten of het beperken van risico’s) en is het zaak de opgave en een gemeenschappelijk doel centraal te stellen. Dit onderdeel wordt verder

uitgewerkt in hoofdstuk 6: Kennis van (juridische) mogelijkheden bij een medische crisis.

✓ Ondanks deze gezamenlijke zoektocht in toe te passen maatregelen en verdeling van verantwoordelijkheden is het gelukt om de uitbraak te beperken. Dit

komt omdat betrokkenen ondanks het verschil van inzicht hard hebben gewerkt. Bewoners van en buiten het AZC zijn beschermd en de besmettingen

die er waren hebben niet geleid tot grote maatschappelijke onrust en/of grote toename van druk op de zorgcontinuïteit in de regio. Het incident heeft de

kennis over elkaars (COA en Veiligheidsregio) doel en werkwijze hierdoor geborgd. Dit in een crisisomgeving die voor velen nieuw is en waar veel

vraagstukken ook landelijk nog niet eenduidig zijn opgelost. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 7: Samenwerking.
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3.2 Overkoepelende lessen

1. Zorg dat de (nieuwe) (persoonlijke) relaties die voor deze casus zijn gelegd in en met het ROT, het GROP en het AZC/COA behouden blijven. Organiseer een

sessie met elkaar om de uitkomsten van deze evaluatie te bespreken, als ook met elkaar vorm en inhoud te geven aan de lessen in deze evaluatie.

2. Investeer in preparatie. Maak een scenariokaart besmetting op kwetsbare locaties (zoals AZC, verpleeghuis etc.) waarin het gemeenschappelijke doel, de

uitgangspunten, mogelijke thema’s, de samenwerking in relatie tot het GROP en de maatregelen inclusief juridische grondslag zijn opgenomen. Borg hierbij de

kennis die tijdens deze crisis is opgedaan en betrek de partners hierin.

3. Zorg dat bij een incident tijdens de huidige GRIP4 opschaling er een bewust keuzemoment over of het incident wordt opgenomen in de bestaande structuur. Dit

afhankelijk van het type incident de gebruikelijke lijnen en structuren. Borg waar nodig extra de lokale partners in de regionale crisisorganisatie als het incident in

de huidige opschaling wordt opgepakt als zij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Zorg daarnaast voor afstemming in het RBT, zodat complexe

vraagstukken over (juridische) mogelijkheden en verdeling van verantwoordelijkheden niet alleen een dilemma is van het ROT en de Voorzitter van de

Veiligheidsregio en de DPG optimaal wordt ondersteund.

4. Zorg dat in de samenwerking met partner(s) tijd wordt genomen voor het vaststellen van het gemeenschappelijke doel. Heb hierbij oog voor elkaars rollen en

taken, maar ook voor de mogelijke verschillen van inzicht of belangen van elkaar.

5. Zorg dat kennis en inzichten vanuit geneeskundig perspectief over risicoacceptatie en het managen (controleren) van een uitbraak zijn afgestemd en doorleefd

met het ROT en het (R)BT. Centraal hierbij staat de vraag wanneer je dwang kan en moet toepassen om het vastgestelde doel te bereiken, bijv. om een grotere

verspreiding voorkomen. Dit geeft inzicht in wie de maatregel moet inroepen, en welk advies hieraan ten grondslag ligt. Daarnaast geeft het handvatten bij de

afweging van de zwaarte van het middel en de alternatieven ten opzichte van het beoogde doel. Bespreek met elkaar welke van de genomen maatregelen ook in

een andere context naar voren kunnen komen en hoe de bevoegdheidsverdeling in dit soort situaties is. Maak de grensvlakken hierin expliciet.

6. Bespreek de lessen uit deze casus in breder verband dan alleen de Veiligheidsregio Fryslân. Agendeer de openstaande vraagstukken landelijk om meer zicht te

krijgen op de uitdagingen van een corona uitbraak in een kwetsbare en complexe omgeving. Met deze casus kunnen veel inzichten worden opgedaan in andere

regio’s die mogelijk tegen dezelfde problematiek aanlopen.
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4. Vaststellen van gemeenschappelijke opgave en doelen: Observaties

✓ In de opschaling van het incident wordt een goede verbinding gelegd met het COA en de betrokken AZC locatie. Zowel de regiomanager als de

locatiemanager nemen deel aan het crisisoverleg. Hierdoor ontstaat er een snelle informatie-uitwisseling tussen de twee overheidspartners. Deze

samenstelling vraagt de nodige aandacht voor het kennismaken met elkaar. Met name wat het (belangrijkste) doel en de prioriteiten van het ROT zijn, en

hoe de rol van het COA aan de crisistafel zich verhoudt tot dat doel. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van maatschappelijke onrust en voorkomen

grootschalige uitbraak buiten het AZC versus het bieden van adequate hulp aan bewoners van het AZC en de uitbraak controleren. Deze doelstellingen

liggen ogenschijnlijk dicht bij elkaar of in elkaar verlengde, maar kunnen leiden tot fundamenteel andere keuzes en maatregelen.

✓ Door vanaf het begin scenario’s uit te werken, en besmettingsuitslagen hieraan te toetsen, kon goed worden gemonitord hoe groot het risico op een verdere

uitbraak en maatschappelijk onrust was. Het was met name een uitdaging om een goed beeld te krijgen van de inrichting van het COA, alsmede de

dagelijkse gang van zaken (vrijheden en gewoontes) op een asielzoekerscentrum. Door het COA zijn maatregelen genomen in relatie tot de coronacrisis,

zoals elke andere organisatie. Deze maatregelen zijn vooral gericht op de continuïteit en veiligheid van personeel van bewoners. Minder voorbereid is het

scenario wat moet worden gedaan bij een (dreigende) grote uitbraak binnen het AZC Sneek en het treffen van voorzieningen daaromtrent. Hiernaast zijn de

mogelijkheden voor het AZC beperkt. Locaties van het COA bieden altijd onvoldoende ruimte voor quarantaine en het verkrijgen van een locatie voor

asielopvang is in reguliere zin al een uitdaging. Ook door de veiligheidsregio is niet in specifieke zin voorbereid op het omgaan van een uitbraak in een

omgeving zoals het AZC in Sneek. De primaire verantwoordelijkheid voor eerste respons ligt bij het AZC, maar de opgave om de impact te beperken is van

alle partijen. De maatschappelijke gevoeligheid in relatie tot een AZC zorgt hiernaast nog voor een extra gevoel van urgentie om snel in te grijpen met

zichtbare maatregelen.

✓ Naast het vaststellen van de gemeenschappelijke opgave bestaan er ook formele verantwoordelijkheden voor het COA en van individuele ROT

leden/organisaties. Met name de verantwoordelijkheid voor preparatie op dit scenario (besmetting/uitbraak), het in werking stellen van het GROP-proces, het

organiseren van een (nood)opvanglocatie, maatregelen in relatie tot isolatie of quarantaine zijn aan de voorkant onvoldoende inzichtelijk of uitgevoerd. Het

COA had geen plan over hoe om te gaan met een uitbraak en de Veiligheidsregio had geen inzicht in de preparatie van het COA. Hierdoor krijgt de meer

principiële discussie over welke partij waar over moet gaan en welke bevoegdheid moet worden ingeroepen veel ruimte. Het gesprek over de gezamenlijke

opgave, hoe zorgen we met elkaar (met helderheid in verantwoordelijkheden) voor een passende oplossing raakt hierdoor meer op de achtergrond.
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4. Vaststellen van gemeenschappelijke opgave en doelen: Lessen

1. Neem met elkaar de tijd om de gemeenschappelijke opgave te bespreken. Onduidelijkheid over de vraag wie verantwoordelijk is, helpt hier niet bij. Zorg dat de

verantwoordelijkheden in kaart worden gebracht in de koude fase. Investeer als Veiligheidsregio in het verkrijgen van inzicht in de meest risicovolle

locaties/organisaties (met name in relatie tot grote corona-uitbraken) en de mate waarin deze zijn voorbereid. Denk hierbij aan AZC’s, (grote) verpleeghuizen,

slachterijen en doe dit zo veel mogelijk risicogestuurd. Bepaal vervolgens of aanvullende maatregelen nodig zijn en wijs organisaties al in die fase op hun

verantwoordelijkheid. Met dit inzicht is het in de warme fase makkelijker om gezamenlijk te werken aan het behalen van de opgave.

2. Stel met elkaar het overkoepelende doel vast en bespreek hiernaast ook de doelen per kolom en die van de aangeschoven partner(s). Als doelen en de oplossing

ervan tegenstrijdig zijn vormt dit het dilemma waar in gezamenlijkheid naar gekeken moet worden. Heb hierbij begrip voor elkaars doel, maar ook voor het feit dat

belangen en/of inzichten van elkaar kunnen verschillen. Maak dit bespreekbaar. Denk bijvoorbeeld aan het doel voorkomen van een uitbraak en de vraag: Wat

kan het COA zelf doen om mensen binnen te houden, maar ook de vraag wat kunnen wij doen met elkaar om mensen binnen te houden en escalatie te

voorkomen.

3. Zorg dat bij het optreden bij een besmetting er een eenduidig beeld is over de ernst van de situatie en het optreden wat hierbij passend is. Besteed hierin

voldoende tijd en aandacht aan het voeren van dit gesprek. Hiermee wordt gerealiseerd dat men aan de crisistafel in dezelfde film zit. Houd hierbij rekening met

het gecalculeerde en/of afgewogen risico. Een complexiteit in deze casus was dat er verschil van inzicht bestaat (tussen de GGD en crisiscoördinator GROP en

andere ROT-leden) over welke maatregelen passend en/of nodig zijn in relatie tot de ernst van de risico’s; bijvoorbeeld ten aanzien van een bevel om mee te

werken aan opname in een opvanglocatie (zoals een ziekenhuis en later Zoutkamp).

4. Het doel ‘beperken van maatschappelijke onrust’ kent geen eenduidige maatregelen en is te weinig tastbaar. Het oplossen en voorkomen van incidenten, zoals

beveiligen van het AZC, bieden van ondersteuning etc. ligt meer binnen de invloedsfeer en hebben als groot bijeffect dat maatschappelijke onrust kan worden

voorkomen of beheerst.

5. Zorg dat de kennis van het AZC geborgd wordt in de regionale crisisorganisatie. Benut hiervoor de bestaande relaties van de lokale gemeente(n) en partners die

veelal in goede verbinding staan met de (3) AZC’s in Fryslân. Zorg als AZC dat er met name tijdens de coronacrisis afstemming plaatsvindt met belangrijke

partners binnen de regionale crisisorganisatie. Voer een open gesprek over elkaars rol en taak bij de start van een ROT met de partners aan tafel.
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5. Incident met sterk lokaal karakter in regionale crisisstructuur: Observaties

✓ De veiligheidsregio’s in Nederland zijn momenteel opgeschaald naar een GRIP4 situatie. Incidenten die normaal gesproken in een driehoek en/of in een

gemeentelijk beleidsteam zouden worden behandeld, worden vanwege de landelijke coronacrisis en opschaling nu regionaal opgepakt. Dit geldt ook voor

het incident rond het AZC in Sneek dat in de bestaande crisisisructuur is opgepakt. Enkele dagen na de eerste besmettingen is een extra ROT gepland om

de casus te bespreken samen met het AZC/COA. In de opvolgende dagen heeft het ROT maatregelen genomen. Bewoners en personeel werden getest, en

bewoners werden overgeplaatst naar een geschikte locatie voor isolatie en/of quarantaine. Voor een deel van deze maatregelen waren de bevoegdheden

van de voorzitter van de veiligheidsregio en/of de inzet van bevoegdheden uit de WPG nodig. Op die momenten vond er overleg plaats tussen de

Operationeel Leider en de voorzitter veiligheidsregio en/of met de DPG. De casus is niet in het Regionaal Beleidsteam (RBT) behandeld. Hierdoor was het

voor de voorzitter van de veiligheidsregio minder goed mogelijk om adviezen en verzoeken van het ROT in breder verband te bespreken in een RBT-setting.

✓ Het ROT heeft het incident snel en slagvaardig uitgezet door het COA als partner aan tafel te zetten en met elkaar de belangrijkste thema’s te prioriteren en

mogelijke scenario’s in kaart te brengen. Het werken met thema’s en de uitgeschreven scenario’s heeft geholpen met het zicht krijgen op de dilemma’s

rondom het incident. De dilemma’s zijn in de GRIP4 lijn actief en daadkrachtig opgepakt door het ROT in samenspraak met de voorzitter veiligheidsregio.

Vanwege de GRIP4 constructie is er minder aandacht voor de lokale en meer traditionele (crisis)lijnen wanneer het incident lokaal was opgepakt. Hierdoor

werden lokale ervaringen en bestaande (warme) relaties onvoldoende benut en ontstond er lokaal een informatieachterstand.

✓ Door de GRIP4-structuur heeft de voorzitter van de veiligheidsregio de bevoegdheden tot het instellen van bepaalde maatregelen. Tegelijkertijd vindt het

incident plaats in een gemeente, en is de impact in eerste instantie beperkt tot die directe omgeving van het AZC. De lokale gemeente en politie hebben

daarin een direct belang en beschikt over warme contacten in en rond het AZC. Er is veel aandacht besteed aan de wijze waarop de lokale burgemeester

het gezicht bleef richting de directe omgeving, bijvoorbeeld door haar een prominente rol te geven bij de persconferenties. Er kan meer aandacht worden

besteed aan de positieve effecten die bereikt kunnen worden door een meer lokale benadering en betrokkenheid in deze casus. Met een meer lokale

benadering in de GRIP4-structuur, kunnen de stappen die door het ROT/de veiligheidsregio en een lokale burgemeester/gemeente nauwkeuriger op elkaar

worden afgestemd en werken de inspanningen meer versterkend.
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5. Incident met sterk lokaal karakter in regionale crisisstructuur: Lessen

1. Zorg dat bij een incident tijdens de huidige GRIP4 opschaling wordt besproken of het incident ‘normaal gesproken’ (buiten corona) in de GRIP4-sturctuur zou zijn

opgepakt. Als dat niet het geval is, zorg dan dat er regionaal aandacht is voor het aanhaken van de lokale crisisstructuur en partners. Bestaande relaties kunnen

van toegevoegde waarde zijn, met name als de impact in eerste instantie vooral lokaal is. Juist in de fase van duiding en crisisdiagnose zijn lokale relaties,

informatie en lijnen erg bruikbaar om maatregelen te communiceren en/of te laten landen. De lokale politie of ambtenaren van de gemeente of lokale partners

kunnen helpen met dilemma’s rondom onrust, het informeren van bewoners en daarmee het beperken van onrust. Het lokaal aanhaken of afstemmen is ook

belangrijk als ingestelde maatregelen vooral lokaal effect hebben (bijvoorbeeld het sluiten van een gebouw).

2. Zorg dat de rollen van beide bestuurders helder zijn en er aan de voorkant bewuste keuzes worden gemaakt in de rol van beslisser en burgermoeder. Denk hierbij

ook aan de ondersteuning van beide bestuurders. Zowel de voorzitter van de veiligheidsregio als de betrokken lokale burgemeester hadden plaats kunnen nemen

in een extra (of aangepast) Regionaal Beleidsteam). In deze setting ontstaat dan veel ruimte om met elkaar te reflecteren op dat wat nodig is in deze casus, juist

ook door degene die wettelijk gezien de bevoegdheid inroept (voorzitter Veiligheidsregio, DPG en (hoofd)officier van justitie). Hiernaast helpt dit het ROT in het

nemen van besluiten op lastige vraagstukken, zoals verantwoordelijkheden en de discussie over de risicoafweging. Het RBT is juist bedoeld om hier een

standpunt in te nemen. Dit had meer rust gegeven in het ROT.
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6. Kennis van (juridische) mogelijkheden bij medische crisis: Observaties

✓ Vanuit de wens om de corona-uitbraak zo veel mogelijk te beperkten zijn maatregelen van kracht, bijv. zo veel mogelijk afstand houden, bij klachten

thuisblijven. Soms gelden deze regels niet alleen voor diegene die de klachten heeft, maar ook voor iedereen die in nauw contact heeft gestaan met deze

persoon. Dit geldt ook voor bewoners van een AZC. De woonomgeving compliceert de naleving van deze maatregelen; er zijn veel bewoners, er is beperkt

ruimte en er wordt veel gebruik gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes (waaronder keukens en sanitair). Waar een dergelijke regel normaal een gezin of

enkele individuen zou aangaan, kan dit nu voor een erg grote groep vrijheidsbeperkingen met zich meebrengen. Dit maakt de afweging gecompliceerder en

(mogelijk) minder proportioneel. Daarnaast maakt de taalbarrière reguliere maatregelen moeilijker toepasbaar (zoals bron- en contactonderzoek) en uit te

leggen.

✓ De noodzaak maatregelen te nemen om een grootschalige uitbraak in en buiten het AZC zo veel mogelijk te beperkten, bestaat onverminderd. Daarom

zoekt de veiligheidsregio naar de manier waarop de omvang van het risico zo gedetailleerd mogelijk in kaart wordt gebracht (middels testen) en de isolatie

of quarantaine zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Dit had betrekking op:

- Binnen houden van bewoners gedurende een periode van 72 uur waarin bewoners worden getest. Hiervoor werd een beroep gedaan op art. 47 WPG,

waarbij discussie is over de vraag of de bevoegdheid een gebouw te sluiten ook gebruikt kan worden als deze nog in gebruik is.

- Overplaatsen/transport van bewoners naar isolatie-/quarantainelocatie. Dit is gebeurd met een beroep op artikel 39 WPG en artikel 175 Gw.. Hierbij was

verschil van inzicht tussen de GGD (GROP) en het ROT over de vraag of deze rechtsgrond kan worden gebruikt voor het bevelen mee te werken aan

opname in de opvanglocatie Zoutkamp (niet zijnde een ziekenhuis) en tussen de DPG en het ROT of de ernst situatie voldoende was om te spreken van

‘rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan’.

- Naleven van isolatie- en quarantaineverplichting: Vanwege het feit dat enkele asielzoekers zich niet zouden houden aan de isolatie- of quarantaine, is

overwogen hiervoor juridische maatregelen in te zetten. De Veiligheidsregio Groningen heeft hiervoor mogelijk een noodbevel voorbereid/afgekondigd.

Rond deze maatregel is vooral discussie over de vraag of de isolatie of quarantaine met een juridisch middel zou moeten worden afgedwongen, of dit

noodzakelijk is voor enkele niet meewerkende bewoners of dat hetzelfde doel met minder vergaande middelen kan worden bereikt.

✓ Naast discussie over de noodzaak en geschiktheid van middelen, was het een zoektocht naar wie het bevoegd was de maatregelen in te stellen en welk

advies hieraan ten grondslag moest liggen (Voorzitter Veiligheidsregio, burgemeester, directeur publieke gezondheid, Openbaar Ministerie etc.).
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6. Kennis van (juridische) mogelijkheden bij medische crisis: Lessen

1. Het is noodzakelijk het wettelijk kader rond pandemieën te doorleven, zodat op het moment een nauwkeurige afweging kan worden gemaakt over de beschikbare

maatregelen, de te doorlopen procedure en de geschiktheid van de maatregel ten opzichte van het te behalen doel. Vooral op locaties waar grote groepen

samenleven zijn de ‘standaard’ maatregelen (afstand houden, bij direct contact binnen blijven) niet uitvoerbaar en alternatieven te ingrijpend op de vrijheid een te

grote groep individuen. Vooral de nu genomen of overwogen maatregelen kunnen in een andere context weer aan de orde komen, waardoor het helpt om

grensvlakken en bevoegdheidsverdeling te bespreken.

2. In de pragmatiek en oplossingsgerichtheid van het ROT zijn wettelijke bevoegdheden mogelijk onvoldoende afgewogen en doorleefd. Betrek het RBT waarin dit

wettelijk kader met meer geduld en door de direct verantwoordelijken kan worden afgewogen, en kan worden voorzien van strategisch bestuurlijke blik. Hierin zou

ook de lokale kennis een plek moeten krijgen, omdat daar de impact van de maatregelen het grootst is.

3. De casus vroeg om een gedetailleerde kennis van de wettelijke bevoegdheden en een afweging over de geschiktheid van deze maatregelen in de gegeven

situatie, zoals het gedurende 72 uur sluiten van het gebouw en het verplicht in quarantaine stellen van groepen. Deze kennis was niet direct in alle kolommen

beschikbaar. Zorg dat de juridische kennis binnen het ROT op orde is, en bespreek dilemma’s of het gebruik van vergaande maatregelen in een RBT-setting of

een specifieke partner.

4. Er was verschil van inzicht over de noodzaak en van maatregelen ten opzichte van de ernst van de situatie (lees: risico op grote uitbraak bij niet naleving door

individuen). Dit is een discussie die landelijk vaak terugkomt. Bij de ene kolom heerst het gevoel dat het wettelijk kader dat is bedoeld voor het inperken van

gezondheidsrisico’s, is gebruikt is voor het beheersen van individueel gedrag (verantwoordelijkheid COA) of openbare orde (verantwoordelijkheid politie). Bij

andere kolommen heerst het gevoel dat het niet gebruiken van beschikbare bevoegdheden (of hier niet welwillend tegenover staan) een onderschatting van de

ernst van de situatie is waarin het land zich bevindt.
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7. Samenwerking: Observaties (I)

✓ De samenwerking in het ROT verliep ondanks de zoektocht en discussie goed. Het incident heeft met de extra bijeenkomsten de juiste aandacht gekregen.

De betrokken partner is snel uitgenodigd. Het is met alle partijen gelukt is om de impact van het incident te beperken. Door het ROT zijn thema’s vastgesteld

en op basis hiervan zijn scenario’s uitgewerkt. Dit zorgde voor duidelijkheid en structuur en voor gespreksruimte om op inhoud met elkaar de dilemma's te

bespreken. Dankzij de aanwezigheid van het AZC kon het beeld over de situatie snel gedeeld worden en (operationele) acties richting het AZC direct

gecommuniceerd en door het AZC opgepakt. De samenwerking tijdens dit incident heeft voor alle betrokkenen geleidt tot een leerervaring waarbij veel kennis

van elkaars processen is opgedaan.

✓ De coronacrisis maakt dat er veel gevraagd wordt van de kolom geneeskundige hulpverlening (inclusief het GROP-proces) in het ROT. We zien in deze crisis

dat vanwege de medische aard er een cruciale rol is voor de geneeskundige hulpverlening (inclusief het GROP-proces). De discussie over de te nemen

maatregelen bij een corona uitbraak wordt hierdoor verscherpt, omdat deze door degene die hierover gaat vooral vanuit medisch oogpunt wordt beoordeeld.

Met name over de (te accepteren) risico’s in relatie tot de zwaarte van de maatregel (inperken vrijheid van het individu) is veel discussie tussen de

verschillende kolommen. Dit zorgt op momenten voor discussie over de manier van doorpakken, zo ook bij de uitbraak in het AZC Sneek.

✓ Dankzij de aanwezigheid van het AZC/COA in het ROT kon informatie goed met elkaar gedeeld worden. Op een aantal momenten heeft het gesprek over

elkaars verantwoordelijkheden en het begrijpen van elkaars werkwijze veel aandacht gekregen. Dit gaat over het organiseren van een alternatieve locatie,

maar ook over de maatregel die door het AZC genomen is zoals het opschorten van de meldingsplicht. Een maatregel die ervoor moest zorgen dat minder

asielzoekers op de locatie verblijven en daarmee logisch is voor het AZC en past in het regeringsadvies omtrent corona. Hiernaast zorgt dit voor een dilemma

tijdens de crisis, omdat onduidelijk is hoeveel bewoners er aanwezig zijn op de locatie.
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7. Samenwerking: Observaties (II) 

✓ De grootste uitdaging voor het ROT en voor het COA/AZC is het vinden van een locatie voor quarantaine en/of isolatie. De verantwoordelijkheid hiervoor

wordt bij het COA neergelegd. In eerste instantie is er vanuit het COA onduidelijkheid, omdat door de veiligheidsregio Fryslân ook locaties zijn aangewezen.

Later blijkt dat dit locaties zijn voor de overloop vanuit ziekenhuizen en niet bedoeld zijn voor quarantaine. Voor het COA is het vinden van een alternatieve

locatie een uitdaging, en met name in de context dat het vinden van een reguliere locatie voor asielopvang al niet eenvoudig is. Het COA informeert het

bestuur over de mogelijkheid voor het gebruik van de Zoutkamp. Ook de voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeester van Súdwest-Fryslân nemen

contact op met de directeur van het COA. Na overleg in Den Haag tussen de betrokken ministeries wordt voorlopig akkoord gegeven. De voorwaarden zijn dat

defensie de locatie eerder moet kunnen vrijgeven en dat het COA na overdracht verantwoordelijk is voor het beheer. Defensie geeft uiteindelijk aan dat de

locatie gebruikt kan worden. De besluitvorming hierover vindt op afstand van het ROT plaats en door de voorwaarden die nog niet direct beantwoord waren is

het onduidelijk wanneer er een formeel akkoord is. Dit zorgt voor druk op de crisisorganisatie. Het beheer van de locaties zowel in Sneek als de Zoutkamp

zorgt voor druk op het personeel van het AZC.

✓ De aangewezen locatie is gelegen in de veiligheidsregio Groningen. De veiligheidsregio Groningen wordt laat geïnformeerd over de komst van de

asielzoekers. De formele rol die de veiligheidsregio Groningen krijgt, verrast na de informele afstemming die eerder plaatsvond. Hiernaast bestaat het

dilemma in welke mate de Veiligheidsregio Fryslân het COA moet ondersteunen in de overdacht en welke mate van regie je hierover wenst te voeren. Mede

omdat de verplaatsing impact heeft op de rol van de Veiligheidsregio (maatschappelijke onrust). Uiteindelijk komt de samenwerking tussen beide

veiligheidsregio’s op gang en lukt het om de bewoners van het AZC Sneek over te brengen naar de locatie in Groningen. Na onduidelijkheid over de

testresultaten en noodzakelijke duur van de isolatie/quarantaine, kiest Groningen ervoor om de bewoners opnieuw te testen. Het bestuurlijke contact tussen

beide veiligheidsregio’s vind achteraf plaats en het dilemma of het COA of de Veiligheidsregio de aangewezen partij is om Groningen te informeren wordt

besproken.
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7. Samenwerking: Lessen

1. Maak expliciet wat de rol van de partner is in het ROT en bespreek naast verantwoordelijkheden ook de manier van samenwerken. Waarbij er veel ruimte is om

na te denken over gezamenlijke oplossingen. Voorkom hierbij een lijst met acties voor de aangeschoven partner, maar bespreek de mogelijke inzet op basis van

het gemeenschappelijke doel.

2. Creëer meer inzicht in het achterland van de geneeskundige kolom in het ROT en de daarop aangesloten organisaties die betrokken zijn bij het nemen van

maatregelen bij een pandemie. De dilemma’s en vraagstukken ten aanzien van de mogelijke en passende maatregelen bij een lokale uitbraak is niet een

vraagstuk van alleen Veiligheidsregio Fryslân. De casus bij het AZC Sneek helpt om het gesprek met elkaar te voeren (ook landelijk) wat nu de juiste en meest

passende aanpak bij een corona-uitbraak in een complexe omgeving met kwetsbare bewoners.

3. Heb oog voor de maatregelen die door organisaties zijn ingesteld naar aanleiding van het regeringsadvies aangaande corona. Maatregelen die niet altijd helpen

tijdens de crisis ( zicht hebben op alle bewoners), maar buiten de crisis wel passend zijn ( beschermen van de bewoners en personeel). Zorg hierbij ook dat

duidelijk is waarom een bepaalde maatregel is ingesteld en met welk doel. Het was nu niet altijd duidelijk dat het opschorten van de meldingsplicht juist was

bedoeld om minder bewoners in het AZC te hebben.

4. Bespreek met elkaar en als COA/AZC in de koude fase wat geschikte locaties zijn bij een uitbraak. Dit is de fase waarin er meer tijd is om dit op basis van ieders

verantwoordelijkheid in te richten. De Veiligheidsregio Fryslân zal dan mogelijk nog risicogestuurd iets aanvullends of als nood voorhanden kunnen hebben. Zorg

dat hier aan de voorkant het gesprek over wordt gevoerd en dat er meerdere mogelijkheden zijn.

5. Bespreek deze evaluatie en de nog resterende vragen ook interregionaal met de veiligheidsregio Groningen. Zorg dat dat de opgedane kennis en inzichten wordt

gedeeld. Hiernaast kan er bijvoorbeeld nagedacht worden over een (inter)regionaal bestuurlijk een outbreak team om gezamenlijke afspraken te maken over de

samenwerking, ook als er in het najaar een tweede golf ontstaat..
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Slotwoord

Deze leerevaluatie naar aanleiding van de casus in het AZC Sneek is uitvoerig en bevat veel lessen en inzichten. Lessen die ons inzien breder zijn dan deze

casus en vraagstukken blootleggen die in heel Nederland zullen spelen bij een gelijksoortig incident. Veel vragen zijn dan ook nieuw en onvoorspelbaar

vanwege onduidelijkheid in wetgeving, bevoegdheden, professionele meningen van landelijke instituten en specialisten en de langdurige GRIP4 opschaling.

De lessen in deze evaluatie zijn waar nodig scherp, maar moeten binnen deze complexiteit gezien worden. Wij willen alle betrokkenen danken voor de open

gesprekken en de ontzettende goede wil om met elkaar te reflecteren. Alle betrokkenen hebben ervoor gezorgd dat er geen sprake was van een uitbraak buiten

het AZC en voorkomen dat er grote of langdurige maatschappelijke onrust is ontstaan. Hierbij is er door iedereen heel veel kennis opgedaan voor een mogelijk

incident in de toekomst.
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