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Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. 
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de 
toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk. 

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet 
vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie 
verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd 
wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via 
de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,

We kijken terug op een aantal dagen vol schaatsplezier. In deze informatiebrief zetten wij uiteen hoe 
dit is verlopen vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid en inzet van gemeenten en 
hulpdiensten. 

Wendbaarheid mogelijk door een goede voorbereiding
Met dank aan de voorbereidingen voor de ‘echte’ Molentocht konden de verschillende betrokken 
organisaties inspelen op de gewijzigde omstandigheden. Er werd een basisscenario uitgewerkt en een 
zogenaamd opschalingsscenario. Onderdelen in deze scenario’s waren bijvoorbeeld:

- Het verkeersplan
- De inzet van de hulpdiensten
- De aansturingslijnen (bestuurlijk en operationeel)
- Afspraken met EHBO en ijsclubs

De drie besturen gingen uit van Alblasserwaardse nuchterheid in de voorbereiding en de eigen 
verantwoordelijkheid van schaatsend publiek.  
Tijdens de voorbereidingen merkten we dat de professionals de preparatiekloof ervoeren. Hoe dichterbij 
het weekend, hoe meer zekerheid over de condities van het ijs, hoe minder tijd om voorbereidingen te 
treffen. Dit leidde tot adrenaline en veel schakelen in het moment.  

Op vrijdag was het drukker dan verwacht
De strategie was de inzet op vrijdag te richten op incidenten. Het was de verwachting dat veel mensen 
naar het werk moesten. Dit liep anders. In de ochtend moesten verkeersmaatregelen worden genomen, 
waaronder de inzet van verkeersregelaars en twee tekstkarren. Hier was voor de vrijdag initieel niet in 
voorzien. Einde van de ochtend is opgeschaald qua inzet van communicatie. Rond het middaguur 
verscheen op de matrixborden boven de rijkswegen ter hoogte van Alblasserdam ‘Kinderdijk, 
Molenlanden = VOL’. De berichtgeving werd overgenomen in de media. 
Naast een reanimatie op het ijs waren er geen noemenswaardige incidenten op de vrijdag. 

Zaterdag begon het schaatsplezier vroeg
Al vroeg in de ochtend waren er signalen dat het druk was in de regio, met als uitschieter Kinderdijk, 
waar om 8.00 uur alle parkeerplaatsen vol waren. Verkeersregelaars zijn ingezet en extra parkeer-
plaatsen gerealiseerd, onder andere bij IHC.



In de loop van de ochtend nam de drukte op en rond het ijs toe. Gemeenten en Veiligheidsregio roepen 
op om goed voorbereid het ijs op te gaan, drukke plekken te vermijden. Verkeersregelaars hadden hun 
handen vol om alles in goede banen te leiden. Helaas waren mensen niet altijd bereid aanwijzingen op 
te volgen. Ook kwam er feedback dat de verkeersregelaars star waren voor bestemmingsverkeer. 
Hierop is geïntervenieerd.

Zaterdag zijn naast politie extra BOA’s en toezichthouders ingezet. Het inzetten van extra BOA/toezicht 
capaciteit was onderdeel van het opschalingsscenario. De toezichthouders hebben op een coachende 
manier kunnen optreden tegen (beginnende) feestjes en de 1,5 meter afstandsregel die van kracht is 
vanwege COVID-19. Het oordeel van politie en de toezichthouders is dat de regels redelijk werden 
nageleefd.

Met de toeloop van mensen op het ijs, stegen ook de medische hulpvragen. Rond 12.15 uur zijn 
ongeveer 11 meldingen geregistreerd, rond 15.00 uur waren dat er ongeveer 30. Er was sprake van 
botbreuken en mensen die ‘een nat pak’ haalden, waaronder een jongen die in Hardinxveld-
Giessendam onder het ijs belandde. Ondanks de extra ingezette ambulances en inzet EHBO die veel 
meldingen afving, was het soms puzzelen met de beschikbare ambulances. Daarnaast was het erg druk 
bij de huisartsenposten en beide ziekenhuizen, waar ook veel mensen zelf naar toe gingen. De eerste 
hulp bij het Beatrixziekenhuis is korte tijd gesloten geweest op zaterdagmiddag in verband met de 
drukte. 

In de loop van de middag verslechterde de kwaliteit van het ijs waardoor besloten is om de reddings-
rigade in te zetten om te posten bij de slechtste plekken op het ijs. Ook is een deel van de wakken 
afgezet door inwoners of de gemeenten. Het werd als onhaalbaar ingeschat alle wakken af te zetten. 

Gedurende de dag is er contact geweest tussen de hulpdiensten en de gemeenten om het beeld uit te 
wisselen en bijzonderheden te bespreken. Daarnaast is door het coördinatieteam snel geschakeld als 
de situatie daarom vroeg.

Zondag was het rustiger
In de ochtend en middag waren er voldoen parkeerplaatsen beschikbaar. Door de inzet van de 
verkeersregelaars was er geen probleem met verkeerscirculatie of de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Ondank de toeloop van mensen op het ijs in de omgeving Kinderdijk en Giessenburg steeg de medische 
hulpvragen minimaal. Rond 15 uur zijn ongeveer 11 meldingen geregistreerd, de extra ingezette 
ambulances zijn na 15.00 uur afgeschaald.

In de middag verslechterde de kwaliteit van het ijs en is de reeds aanwezige reddingsbrigade ingezet 
(bovenregionaal opgeschaalde totaal 52 personen). De reddingsbrigade postten bij de slechtste plekken 
op het ijs. Deze zijn in beeld gebracht door de politie en informatiemanager van de veiligheidsregio. Ook 
is er actief gebruik gemaakt van de sociale media kanalen met als doel het bewust maken van bezoekers 
(schaatsers) dat de ijskwaliteit slecht is.

Ook op zondag is gedurende de dag contact geweest tussen de hulpdiensten en de gemeenten om het 
beeld uit te wisselen en bijzonderheden te bespreken. Daarnaast is door het coördinatieteam snel 
geschakeld als de situatie daarom vroeg. Om 17.00 uur heeft het laatste afstemmingsoverleg plaats-
gevonden en daarna zijn de hulpdiensten en de gemeentelijke inzet afgebouwd.

Maandag hebben we opgeruimd
Op maandag zijn de, door de gemeenten aangebrachte waarschuwingslinten, hekken en pionnen 
weggehaald.

Op dinsdag vond een korte evaluatie plaats
Door de drie gemeenten en de veiligheidsregio is, vooruitlopend op een ‘officiële’ evaluatie kort 
teruggeblikt. Op hoofdlijnen is besproken wat goed ging en beter had gekund. De volgende punten 
gingen goed:

- De samenwerking tussen de drie gemeenten en de veiligheidsregio. Deze was erg plezierig. 
De sfeer was goed. De lijnen kort. Er was een klus te klaren en de schouders stonden 
eronder. De Alblasser-aardse cultuur is er weer een gebleken om te koesteren.



- De lokale kennis van de betrokken professionals en het gemak waarmee zij hun netwerk 
konden aanboren. Dit bleek erg belangrijk als het gaat om doelmatige inzet van mensen en 
middelen.

- Het werken vanuit een duidelijke structuur (vanaf donderdag elke ochtend bestuurlijk overleg, 
einde dag ambtelijke afsluiting), ook waren er operationeel verschillende 
afstemmingsmomenten. Dat werkte plezierig. 

- De voorbereidingen zijn ambtelijk vanaf woensdag verder tot stand gebracht onder de leiding 
van een coördinerend gemeentesecretaris. Die heeft met mandaat geopereerd in de 
afstemming tussen de operatie en het bestuur. 

- De operationele aansturing door de Officier van Dienst Bevolkingszorg (ambtenaar rampen-
bestrijding gemeente Hardinxveld-Giessendam). Inzet van deze OvD-BZ werkte goed. Dit 
stelde de ambtenaren rampenbestrijding van Alblasserdam en Molenlanden in staat de 
processen binnen de eigen gemeenten aan te sturen (Handhaving en EHBO). Vanwege 
corona was het belangrijk de coördinerende club in De Spil zo klein mogelijk te houden. Gelet 
op de voorbereiding die met name door Alblasserdam en Molenlanden is gedaan een keuze 
die goed onderling is afgestemd.

- De technische middelen als online overleggen, sociale media en whatsapp. Inzet van deze 
middelen maakte dat het voorbereidende team veel efficiënter heeft kunnen werken dan in 
2012. 

- De inzet van communicatie en hun samenwerking met de media heeft geleid tot het efficiënt 
delen van informatie en inspelen op de omstandigheden (zoals de conditie van het ijs en 
feedback van inwoners). Ook is er veel waardering voor de coördinatie van de communicatie 
door de communicatiemedewerker van de gemeente Molenlanden.

- Bestuurlijke dilemma’s kwamen tijdig op tafel, zoals de opschaling van de inzet versus het 
uitgangspunt ‘het klein te willen houden’. Een ander dilemma was het afzetten van de wakken. 
Dit stond haaks op het uitgangspunt dat mensen een eigen verantwoordelijkheid dragen.

- De inzet van de reddingsbrigade als oplossing om de veiligheid te borgen. Dit werd als goede 
oplossing ervaren voor het geformuleerde bestuurlijke dilemma.

- De inwoners hebben zich zeer initiatiefrijk getoond. Ook door inwoners zijn grote wakken 
afgezet en is onderling gewezen op zwakke stukken in het ijs. Ook is er door de meeste 
inwoners begripvol gereageerd op de getroffen maatregelen. Al met al is er gezamenlijk ook 
een prachtig visitekaartje van de Alblasserwaard afgegeven; prachtig en gastvrij.

Een aantal zaken kon beter:
- Scenario denken in het algemeen en meer specifiek vanuit het perspectief van de verkeers-

regelaars. We hadden beter voorbereid kunnen zijn op de bereikbaarheid voor inwoners, 
kunnen denken vanuit het belang van kerkgangers, mantelzorgers en ondernemers, dan 
hadden deze mensen ook beter te woord kunnen worden gestaan.

- De BOA’s hadden we op voorhand kunnen aanwijzen om handhavend op te kunnen treden op 
elkaars grondgebied. Dat had ons meer flexibel gemaakt. 

- Coördinatie blijkt in de praktijk, tijdens het weekend, een blijvende uitdaging. Voor mensen die 
niet gewend zijn te werken met de hulpdiensten is het lastig aan te sluiten (vele afkortingen). 
Voor de hulpdiensten was het een uitdaging te werken zonder GRIP 1 structuur. Dat had een 
aantal zaken automatisch duidelijk gemaakt. Voor een vervolg is het beter het goed op te 
schrijven zodat het duidelijk te volgen is voor iedereen. 



- Sommige overleggen, met name tussen de gemeenten en de regio, waren niet handig 
samengesteld. Niet alle functies aan tafel hadden toegevoegde waarde. Dit leidt tot 
verminderde slagvaardigheid. 

- Communicatie naar de inwoners vooraf over de maatregelen die we gingen toepassen en 
communicatie richting de eigen organisatie hadden meer aandacht kunnen hebben. Waar 
hulpdiensten een commandostructuur hanteren hebben gemeenten en verenigingen dat niet. 
Dat vraagt om extra bewustzijn in het moment.

- In de gemeenten, met name Hardinxveld-Giessendam is sprake geweest van een aantal 
onveilige situaties die wel op/rond het ijs plaatsvonden maar buiten het ‘Molentocht’ gebied 
waar de coördinatie zich toe beperkte. Het is de volgende keer zaak hier toch op te kunnen 
reageren, al is het door de signalen door te geven.

De volgende acties worden nog genomen
- Het financiële overzicht wordt opgemaakt. Vervolgens worden deze kosten verdeeld over de 

gemeenten volgens de afgesproken verdeelsleutel. U wordt via de reguliere P&C-cyclus 
geïnformeerd over de uitkomst. 

- De planvorming voor de Molentocht wordt herschreven naar aanleiding van de ervaringen van 
de afgelopen dagen. 

- De inzet wordt breed geëvalueerd door de Veiligheidsregio. 

- Namens de drie gemeentebesturen worden alle vrijwilligers en medewerkers van de 
betrokken organisaties bedankt voor hun inzet. 

Het was al met al een prachtig weekend
De betrokken bestuurders concluderen dat het een prachtig weekend was waardoor veel inwoners de 
zinnen hebben kunnen verzetten. De Alblasserwaard is op de kaart gezet.

Ondanks de zogenaamde preparatiekloof is het gelukt de voorbereidingen goed te treffen. De lessen 
nemen we mee naar een volgende keer! 
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