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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het convenant ‘VRHM en crisispartners waterhulpverlening’ vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
De VRHM, de Kustwacht, de Regionale Voorziening Reddingsbrigades Hollands Midden, de KNRM
en Reddingsbrigade Nederland hebben voorbereidingen getroffen voor het ondertekenen van het
convenant voor samenwerking tussen deze partijen op het gebied van Search-And-Rescue (SAR),
maritieme hulpverlening en strandbewaking in het kader van rampenbestrijding en grootschalige
hulpverlening.
Dit convenant is afgeleid van het landelijke modelconvenant dat ontwikkeld is door de Kustwacht en
de KNRM, welke volledig aansluit bij de principes die door het project Waterrand en de Wet
veiligheidsregio’s zijn geformuleerd. Binnen Hollands Midden is ervoor gekozen om ook de
reddingsbrigaden bij dit convenant te betrekken. De redenen hiervoor zijn de taken van de
reddingsbrigaden in gemeentelijk ingedeeld water langs de kust (1km-zone) en een eenduidige
structuur voor alle hulpverleners op het water. Het landelijke modelconvenant is hiervoor in Hollands
Midden aangevuld met samenwerkingsafspraken met de reddingsbrigaden.

4. Kader
De primaire verantwoordelijkheid voor het redden van mens en dier op gemeentelijk ingedeeld water
maakt onderdeel uit van de brandweerzorg en ligt derhalve bij het college van Burgemeester en
Wethouders. Deze taak hebben de gemeenten, voor wat betreft de kuststrook, primair opgedragen
aan de lokale reddingsbrigade in de betreffende gemeenten. Daarnaast zijn deze reddingsbrigaden in
opdracht van de gemeenten Noordwijk en Katwijk tijdens de zomermaanden belast met de
strandbewaking.
Doel van het convenant is het borgen van gemaakte afspraken tussen de verschillende land- en
waterhulpdiensten. Tot voor kort werkten hulpverleningsorganisaties op land en op het water allemaal
op eigen wijze. Van structurele samenwerking was geen sprake. Met de ondertekening van dit
convenant behoort deze werkwijze tot het verleden en zal er meer samengewerkt gaan worden op het
gebied van maritieme hulpverlening, strandbewaking (vanaf GRIP-1) en op relevante onderdelen
(opleidingen, communicatielijnen, verantwoordelijkheden, het opschalen van een reddingsactie en de
noodzakelijke evenementen) van Search-And-Rescue in het kader van rampenbestrijding en
grootschalige hulpverlening.
Voor de veiligheidsregio past het convenant in het streven de rampenbestrijding en crisisbeheersing
door middel van samenwerkingsafspraken te verstevigen.
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Toelichting op de waterpartners
KNRM
De KNRM is een zelfstandig opererende ongesubsidieerde instelling. De Raad van Toezicht adviseert
en houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij de KNRM.
Kustwacht
De Nederlandse Kustwacht is een zelfstandige civiele organisatie met eigen taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. De Kustwacht voert taken uit op de Noordzee voor zeven ministeries, t.w.
Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitie, Financiën, Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit,
Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Reddingsbrigade Nederland
Reddingsbrigade Nederland is de koepelorganisatie voor bijna tweehonderd over het hele land
verspreide reddingsbrigades.
Reddingsbrigades in Hollands Midden
De reddingsbrigades zijn particuliere vrijwilligersorganisaties. De reddingsbrigades in Noordwijk en
Katwijk zijn ook particuliere vrijwilligersorganisaties die op basis van afspraken met die gemeenten
primair zorgdragen voor strandbewaking, maritieme hulpverlening, Search-And-Rescue en afgeleid
daarvan een rol hebben in de rampenbestrijding. De reddingsbrigades ontvangen daarvoor een
bijdrage van hun respectievelijke gemeenten. Middels deze bijdrage wordt o.a. het kwaliteitsniveau
van de reddingsbrigaden op peil gehouden, waardoor de reddingsbrigaden partij in dit convenant
kunnen zijn. De overige reddingsbrigades kunnen zich aansluiten bij het convenant op het moment dat
het niveau van deze reddingsbrigades gelijk is aan die van de reddingsbrigade Katwijk en Noordwijk.

5. Consequenties
Uit het convenant zal een actielijst voortvloeien, waarin de samenwerkingsafspraken worden
uitgewerkt. Hierbij wordt per actiepunt benoemd wie de eigenaar is en wanneer de actie gerealiseerd
dient te zijn.
De meest belangrijke afspraken in het convenant zijn:
• De Kustwacht stelt, namens alle andere waterpartners, op verzoek van de veiligheidsregio
een SAR-adviseur beschikbaar voor planvorming op SAR-gebied.
• De Gemeenschappelijke Meldkamer van de VRHM is verantwoordelijk voor het aannemen en
verwerken van de eerste melding en alarmering van SAR-incidenten in gemeentelijk
ingedeeld water (binnenwater en 1 km. zone).
• Er worden nadere afspraken gemaakt over een opkomstvolgordetabel en prestatienormen.
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•

Commandostructuur:
GBT / RBT
GRIP 3 / GRIP 4
Vert. Kustwacht (zee + 1km zone)
Vert. RVRHM-b (binnenwater)

Cedric

ROT
GRIP 3 / 4

SAR-liaison

On Scene
Coördinator (OSC)

RMG05

GRIP 2

Cedric

COPI
SAR-liaison / OvD-Red

Via marifoon

C2000

Operationele
eenheden in het veld
‘Natte eenheden’

1.km zone

Zee

(Gemeentelijk ingedeeld water)

•
•

Operationele
eenheden in het veld
‘Land eenheden’

Land

Verantwoordelijkheid ‘On Scene Coördinator’

Verantwoordelijkheid ‘OvD-Red’

(Zee)

(Binnenwater)

Kustwacht leidend

•
•
•

C2000

GRIP 1

Coordinatie vanaf het water

Teams (COPI, ROT GBT of RBT) leidend

Strandbewaking vindt tot GRIP-1 plaats onder leiding van de lokale reddingsbrigade.
SAR-incidenten vinden tot GRIP-1 plaats onder leiding van de Kustwacht.
Financiering van de reddingsbrigades geschiedt primair via de gemeenten waarin zij primair
actief zijn en via Reddingsbrigade Nederland voor wat betreft rampeenheden.
De VRHM voorziet in borging van de daadwerkelijke alarmering van RVRHM en KNRM via
de GMK.
De VRHM levert logistieke ondersteuning bij de aanschaf van pagers, portofoons en
mobilofoons voor de waterpartners (Momenteel bestaat deze dienst uit het bestellen van
apparatuur bij de RAD).

6. Aandachtspunten / risico’s
Inhoudelijk
- Voor een inzet van de reddingsbrigaden van Noordwijk en Katwijk buiten het aangewezen
bewakingsgebied dient een alarmeringsprotocol opgesteld te worden, waarbij de desbetreffende
burgemeester (Katwijk of Noordwijk) en de OvD-RED/RVRHM om toestemming gevraagd wordt.
De burgemeester dient toestemming voor de inzet te geven, omdat de inzet van invloed kan zijn
op de veiligheid van de strandgasten (strandbewaking). Na toestemming van de OvDRED/RVRHM zijn de reddingsbrigaden verzekerd via Reddingsbrigade Nederland en hoeven de
reddingsbrigaden in geval van schade geen aanspraak te doen op de eigen verzekering en/of
voorziening.
- De VRHM draagt de kosten voor de inzet van personeel en materieel van de reddingsbrigades
buiten het bewakingsgebied, indien dit niet op een andere wijze wordt vergoed. Het betreft
voeding, persoonlijke uitrusting, brandstof en operationeel materieel.
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Beleid convenanten
- 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
-

-

Het is de bedoeling de ondertekening plaats te laten vinden en marge van het Dagelijks Bestuur
van 21 april 2011.
Na ondertekening van het convenant wordt een actiepuntenlijst en een informatiekaart ontwikkeld.
De actiepuntenlijst dient voor de borging en implementatie van het convenant. De informatiekaart
wordt ontwikkeld voor operationeel leidinggevenden, zodat bij incidenten belangrijke informatie
omtrent de samenwerking snel beschikbaar is.
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 VRHM en crisispartners waterhulpverlening.

9. Historie besluitvorming
-

Hoofdenoverleg van 25 oktober 2010. De aldaar gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de
documenten.
VD van 6 december 2010. Het convenant dient op 10 januari 2011 terug te komen in de VD met
daarbij een beargumentatie waarom de politie niet in het convenant is benoemd.
VD van 10 januari 2011. VD heeft ingestemd met convenant.
Dagelijks Bestuur 3 maart 2011: DB heeft ingestemd met het convenant.
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