
 

 

Persbericht 

Dordrecht, 29 augustus 2011 

 

Hoe is de samenwerking FC Dordrecht en hulpdiensten? 

Stadion FC Dordrecht 6 september decor  

grote ontruimingsoefening  

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en  

FC Dordrecht houden dinsdagavond 6 september een 

ontruimingsoefening in het stadion van de voetbalclub.  

Aan deze oefening doen ook de gemeente Dordrecht en  

andere hulpdiensten mee. Doel is het toetsen van het 

ontruimingsplan van de accommodatie.  

Weten de betrokkenen bij de voetbalclub hoe de ontruimingsprocedure 

verloopt en voren zij dat goed uit? Hoe verloopt de samenwerking tussen het 

calamiteitenteam van FC Dordrecht en de hulpdiensten? Wordt er goed 

afgestemd en wordt er op de juiste manier gecoördineerd tussen de VRZHZ, 

de hulpdiensten en FC Dordrecht?  

Deelnemers oefening 

Aan deze grote oefening doen alle belangrijke hulpdiensten mee. De veilig-

heidsregio Zuid-Holland Zuid, Ambulancedienst, GHOR Zuid-Holland Zuid, de 

Politie Zuid-Holland-Zuid, de gemeente Dordrecht en de Gemeenschappelijke 

MeldCentrale (GMC). Ook een fors aantal LOTUS-slachtoffers doet mee aan de 

oefening.  

Figuranten 

Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken worden bij deze ontrui-

mingsoefening worden tussen de 75 en 100 figuranten ingezet. Zij krijgen de 

rol van supporters van de thuisclub en bezoekers en zoeken de confrontatie. 

Netcentrisch Werken 

Tijdens deze ontruimingsoefening wordt ook een nieuw communicatiesysteem 

gebruikt, waarmee de hulpdiensten elkaar kunnen informeren en men van 

elkaar weet welke actuele informatie beschikbaar is. Dit zogenaamde 

Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) wordt het standaard systeem, 

dat alle veiligheidsregio’s en hulpdiensten gaan gebruiken. Hiermee kunnen 

buurregio’s meekijken en zonodig anticiperen op ontwikkelingen.  

Omwonenden 

Tijdens deze oefening zal er sprake zijn van extra drukte op het terrein van 

FC Dordrecht. De omwonenden zullen er geen last van hebben. Zij worden 

per brief geïnformeerd over de oefening. 

 

Noot voor de redactie  

Nadere informatie kunt u krijgen bij Leo den Otter, Communicatieadviseur van de 

veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tel. 06 – 2398 5256. 


