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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het convenant drinkwater en bijbehorende actielijst vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
De VRHM en de drinkwaterbedrijven Oasen, Dunea en PWN hebben voorbereidingen getroffen voor
het ondertekenen van het landelijke modelconvenant ‘Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de
Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio’s’.
Dit landelijke modelconvenant is ontwikkeld door het Veiligheidsberaad in het kader van het project
‘Vitale partnerschappen in veiligheid’. Het convenant vormt een landelijk kader als basis voor
regionale samenwerkingsafspraken inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing, herstel bij
drinkwatergerelateerde incidenten en bescherming van kwetsbare drinkwaterlocaties.

4. Kader
In het convenant worden afspraken gemaakt over melding en alarmering, gezamenlijk oefenen, inzet
en opvolging van C2000, deelname aan crisisoverleg, risico- en crisiscommunicatie, bewaking van
drinkwaterlocaties en de organisatie rondom nooddrinkwater.

5. Consequenties
Uit het convenant vloeit een actielijst voort, waarin samenwerkingsafspraken op regionaal niveau
worden uitgewerkt. Hierbij wordt per actiepunt benoemd wie de eigenaar is en wanneer de actie
gerealiseerd dient te zijn.
De belangrijkste actiepunten die voortvloeien uit het convenant zijn:
• De VRHM en de drinkwaterbedrijven organiseren bezoeken / workshops om kennis uit te
wisselen en elkaar beter te leren kennen. Doelgroep van deze bijeenkomsten zijn bestuurlijke
en operationeel leidinggevenden van de veiligheidsregio, mov’ers en medewerkers van de
crisisorganisatie van de drinkwaterbedrijven.
• Er wordt een operationele samenvatting ontwikkeld met bereikbaarheidsgegevens en alle
noodzakelijke informatie omtrent drinkwatergerelateerde incidenten.
• Voor de Alertingslocaties van de drinkwaterbedrijven wordt door CCB een beveiligings- of
opschalingsplan opgesteld.
• Drinkwaterbedrijven nemen een aantal keer deel aan de regionale werkgroep Communicatie
voor het uitwerken van de communicatiestrategie bij drinkwatergerelateerde incidenten.
• Door alle partijen worden lijsten opgesteld met situaties / incidenten waarbij men geïnformeerd
wil worden (ook in operationele samenvatting).
• In het planningsdraaiboek MDOTO wordt opgenomen dat bij drinkwatergerelateerde
oefeningen binnen de VRHM de drinkwaterbedrijven worden uitgenodigd. Bij deze oefeningen
wordt het gebruik van C2000 geïntegreerd.
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Alle partijen informeren elkaar over hun planvorming en bij veranderingen in de
crisisorganisatie informeert men elkaar.
De drinkwaterbedrijven dienen op verzoek van de VRHM liaisons ter beschikking te stellen
voor deelname aan één van de crisisteams.
De samenwerking met buurregio’s bij een grensoverstijgend incident dient nader uitgewerkt te
worden in het regionaal crisisplan.
In de gemeentelijke draaiboeken wordt een overzicht opgenomen van de door de gemeenten
aangewezen distributiepunten. Daarnaast dient de logistieke ondersteuning bij nooddrinkwater
en de wijze van doorlevering van nooddrinkwater aan bijzondere gebouwen hierin te zijn
opgenomen.
De drinkwaterbedrijven krijgen toegang tot LCMS en plaatsen hierin relevante gegevens
conform ‘blauwdruk bedrijfsvoering informatiemanagement (operationeel)’.

Deze actiepunten zijn gebaseerd op de format actielijst die behoort bij het landelijke convenant. Alle
actiepunten uit deze lijst zijn inmiddels door de VRHM en de drinkwaterbedrijven regiospecifiek
uitgewerkt, waardoor duidelijk is wat bij welk punt gerealiseerd dient te worden.

6. Aandachtspunten / risico’s
Gezien het aangaan van convenanten als veiligheidsregio ondersteund wordt door het
Veiligheidsberaad is de verwachting dat binnen de VRHM de nodige partnerschappen uitgebreid
zullen worden. De uitbreiding hiervan en de borging van een professioneel partnerschap verdient
bijzondere aandacht. De kracht van een convenant is tenslotte de uitwerking, implementatie en
borging. Gezien de groei van het aantal convenanten en het onderhoud van onze huidige
convenanten (defensie en waterschappen) is het van belang dat er beleid wordt opgesteld omtrent de
vormgeving, prioritering en borging van onze partnerschappen.
‘Samenwerking met partners’ is als een van de prioriteiten benoemd voor het regionaal beleidsplan en
wordt hierin nader uitgewerkt.

7. Implementatie en communicatie
De voortgang voor wat betreft de implementatie en borging van het convenant inclusief bijbehorende
actiepuntenlijst verloopt voorspoedig. Op dit moment is hiervan reeds 85% uitgevoerd.
Ter gelegenheid van de ondertekening wordt een persbericht beschikbaar gesteld.
Conform de afspraak in het convenant zal de voortgang en borging jaarlijks worden geëvalueerd.

8. Bijlagen
1. Convenant drinkwater VRHM
2. Actielijst convenant drinkwater
3. Brief Vewin aan het Veiligheidsberaad (25 juni 2008) inzake voorstel tot samenwerkingsafspraken

9. Historie besluitvorming
-

Hoofdenoverleg van 25 oktober 2010: Hier zijn geen (inhoudelijke) opmerkingen op het convenant.
Veiligheidsdirectie 6 december 2010: VD heeft ingestemd met convenant.
Dagelijks Bestuur 3 maart 2011: DB heeft ingestemd met het convenant.
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