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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Risicocommunicatieplan Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Het Risicocommunicatieplan VRHM is de basis voor de regionale risicocommunicatie 2011-2016. Het
beschrijft de wijze waarop de VRHM en de gemeenten in de regio Hollands Midden vanuit een aantal
gezamenlijke vertrekpunten op een proactieve, transparante en structurele wijze willen communiceren
met hun burgers over risico’s in de omgeving. Een gezamenlijke, regionale aanpak met lokaal
maatwerk. Waarbij de VRHM een coördinerende, faciliterende en verbindende rol heeft en de
gemeenten ondersteunt bij de daadwerkelijke uitvoering van risicocommunicatie.

4. Kader
Het Risicocommunicatieplan VRHM is de uitwerking van het Projectplan dat op 10 januari 2011 door
de Veiligheidsdirectie is vastgesteld en ter informatie aan het Dagelijks Bestuur is aangeboden.
In de Wet veiligheidsregio’s is over risicocommunicatie opgenomen: Het bestuur van de
veiligheidsregio draagt ervoor zorg dat de bevolking informatie wordt verschaft over de rampen en de
crises die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding
of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn.
Het risicocommunicatieplan sluit aan op het Regionaal Risicoprofiel en komt tot stand in nauwe
samenwerking met gemeenten, hulpdiensten en partners (Milieudienst) in de VRHM.
Het risicocommunicatieplan bepaalt het beleid hoe de VRHM met risicocommunicatie omgaat. Aan de
orde komen onder meer ambities en krachtenveld en de communicatiestrategie. Het uitvoeringsplan
geeft een concrete richting aan de uitvoering van de risicocommunicatie in de VRHM.

5. Consequenties
Voor de ontwikkeling van het risicocommunicatieplan VRHM is een werkgroep opgericht. Aan de
werkgroep nemen deel: communicatieadviseurs van gemeenten, milieudienst West-Holland en GHOR
voor de VRHM. De uren van deze communicatieadviseurs komen uit de lopende begroting van de
organisaties.
Voor onderzoek en ontwikkeling van middelen e.d. zijn financiën van gemeenten nodig. In het
Risicocommunicatieplan VRHM is opgenomen dat gemeenten voor de uitvoering van
risicocommunicatie activiteiten jaarlijks een bedrag van € 5.000,- begroten. Per risicocommunicatie
activiteit wordt een uitvoeringsplan opgesteld, met doel, doelgroep, middelen, planning en budget. Het
bedrag dat nodig is voor de uitvoering van risicocommunicatie wordt over de gemeenten in de VRHM
verdeeld.
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6. Aandachtspunten / risico’s
Risicocommunicatie voor de VRHM slaagt alleen met bestuurlijk draagvlak voor het onderwerp.
De feitelijke risicocommunicatie naar burgers gebeurt door gemeenten. Medewerking van gemeenten
is een vereiste om het risicocommunicatieplan goed uit te kunnen voeren. De VRHM heeft een
aanjagende/ coördinerende / faciliterende rol. Bij de tot standkoming van het Risicocommunicatieplan
VRHM is gebleken dat betrokkenheid vanuit de gemeenten laag is.
Getracht is deze risico’s te beperken door gemeenten zoveel mogelijk te betrekken bij de
totstandkoming van het Risicocommunicatieplan VRHM. Bestuurlijk draagvlak wordt gecreëerd door
het Algemeen Bestuur van de VRHM het risicocommunicatieplan te laten vaststellen.

7. Implementatie en communicatie
Het risicocommunicatieplan wordt, na vaststelling door het Algemeen Bestuur, door de projectleider
aan gemeenten beschikbaar gesteld. Het proces van tot standkoming van het risicocommunicatieplan
wordt in september 2011 geëvalueerd. De evaluatie van uitvoering van het risicocommunicatieplan
geschiedt in 2013.
Doelgroepen wordt geïnformeerd over het risicocommunicatieplan, via verschillende kanalen: overleg,
website VRHM, nieuwsbrief VRHM.
Een werkgroep risicocommunicatie blijft actief. Een werkgroep is nodig om risicocommunicatie
voortdurend onder de aandacht te brengen bij gemeenten. Daarnaast zorgt de werkgroep voor de
voorbereiding op, ontwikkeling van en overdracht naar gemeenten van risicocommunicatiemiddelen,
die de gemeenten zelf moeten inzetten.

8. Bijlagen
1. Risicocommunicatieplan Veiligheidsregio Hollands Midden, versie 0.6, juni 2011.

9. Historie besluitvorming
Vaststelling Veiligheidsdirectie Projectopdracht Risicocommunicatieplan 13 september 2010.
Vaststelling Veiligheidsdirectie Projectplan Risicocommunicatie 10 januari 2011.
Hoofdenoverleg 26 april 2011: Opmerkingen HO zijn verwerkt in het plan.
Veiligheidsdirectie 9 mei 2011: Instemming met risicocommunicatieplan.
Dagelijks Bestuur 26 mei 2011: Opmerkingen DB zijn verwerkt in het plan.

2

