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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het projectplan Regionaal Crisisplan Hollands Midden vast te stellen;
2. Akkoord te gaan met het bijbehorende budget van € 51.000,-, gedekt uit de onderuitputting van de
formatiegelden van de brandweer;
3. Akkoord te gaan met de geplande capaciteit van 2.950 uur, verdeeld over de diverse kolommen.

3. Toelichting op het besluit
De Wet veiligheidsregio’s verplicht de veiligheidsregio om per 1 oktober 2011 over een crisisplan te
beschikken. Hiermee komen de individuele rampenplannen per gemeente te vervallen en is een
nieuwe structuur noodzakelijk waarin de gemeentelijke processen goed geborgd worden. Tevens
dient deze structuur de aansluiting van crisispartners te faciliteren en tegemoet te komen aan de
(oefen) evaluaties van onder andere de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.
In bijgevoegd projectplan wordt een voorstel gedaan over de wijze waarop dit crisisplan tot stand
komt. Hierbij wordt uitgegaan van een landelijk opgesteld format, het Referentiekader Regionaal
Crisisplan. Dit referentiekader is 19 november jongstleden vastgesteld door het Veiligheidsberaad,
waardoor dit landelijk wordt gevolgd.
De doelstelling van dit project is het beschrijven van:
“Een eenduidige regionale multidisciplinaire proces- en organisatiestructuur in de veiligheidsregio voor
een adequate respons op grootschalige of bijzondere incidenten, rampen en andere crises”
Wat moet het opleveren?
 Een plan dat voldoet aan hetgeen gesteld in de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s.
 Een eenduidige en toetsbare basis voor regionale preparatie.
 Basis voor de integrale aanpak van crisisbeheersing, waaronder crisiscommunicatie en
informatievoorziening
 Vermindering planfixatie/bureaucratisering, dus een efficiëntere werkwijze bij het maken van
plannen.
Een en ander is nader uitgewerkt in het bijgevoegde projectplan. Op basis van voortschrijdend inzicht
is de voorgestelde indeling van het Regionaal Crisisplan aangepast ten opzichte van de versie die
voorlag in het DB van 27 januari. Concreet betekent dit dat het crisisplan gefaseerd wordt
aangeboden: op 6 oktober wordt het functiegerichte deel van het crisisplan ter besluitvorming
aangeboden aan het AB, zodat wordt voldaan aan de wettelijke verplichting. Het procesgerichte deel
(deel 2) vergt een meer gedegen (implementatie)traject en volgt in het eerste kwartaal van 2012. De
totstandkoming van het tweede deel gebeurt in nauwe samenspraak met de crisisfunctionarissen zelf,
zodat het plan gedegen en praktisch toepasbaar is tijdens crises.
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4. Kader
Ingevolge de Wet veiligheidsregio’s artikel 16 wordt het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden verplicht om “ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast te stellen, waarin in ieder
geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden worden beschreven met
betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten en operationele diensten treffen
inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, alsmede van de afspraken die gemaakt zijn met
andere mogelijk bij rampen en crises betrokken partijen”.

5. Consequenties
•

•

Projectbudget: € 51.000. Voorgesteld wordt om het budget voor het regionaal crisisplan te dekken
vanuit de vacaturegelden die tijdelijk vrijkomen als gevolg van de regionalisering van Brandweer
Hollands Midden.
Capaciteit: 2.950 uur (indicatief). Deze uren worden verdeeld over de kolommen en zijn
opgenomen in de verschillende jaarplannen. Omdat een eenduidig crisisplan het mogelijk maakt
om specifieke planvorming (rampbestrijdingsplannen) efficiënter op te stellen, wordt voorgesteld
om de activiteiten van de werkgroep MDOP op het gebied van rampbestrijdingsplannen in 2011 te
beperken tot de plannen met de hoogste prioriteit; AKZO Nobel en Bio Science park. Hierdoor
ontstaat capaciteit ten behoeve van het crisisplan. Andere (rampbestrijdings-)plannen worden
opgenomen in de jaarplanning voor 2012 en verder.

6. Aandachtspunten / risico’s
•

•
•

Draagvlak bij functionarissen uit de hoofdstructuur is essentieel. Daarom worden functionarissen
zoveel mogelijk betrokken bij het traject. De wijze waarop wordt nader ingevuld in het
communicatie- en implementatieplan.
De beschikbaarheid van de voorgestelde capaciteit van de kolommen is essentieel. Dit wordt zo
goed mogelijk geborgd door in de jaarplannen 2011 capaciteit voor het crisisplan toe te wijzen.
Ontwikkeling vindt plaats in afstemming met de ontwikkelingen omtrent het Regionaal Beleidsplan
en het Regionaal Risicoprofiel. Tevens worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en wordt er
afgestemd met de buurregio’s.

7. Implementatie en communicatie
Om draagvlak te creëren en te houden, worden diverse bijeenkomsten voor piketfunctionarissen en
overige betrokkenen georganiseerd. MDOTO organiseert verschillende trainingmomenten ten
behoeve van de implementatie. Om de nieuwe structuur te testen wordt begin 2012 een oefening voor
de gehele hoofdstructuur georganiseerd.
De scope van dit project beperkt zich tot de implementatie op het niveau van de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie. De deelprocessen zijn op 1 oktober 2011 wel al beschreven, maar zullen nog niet
volledig zijn geïmplementeerd. Mede doordat de veranderingen voor de ene discipline groter zijn dan
voor de andere, zal elk deelproces zijn eigen implementatietraject doorlopen. Dit is dan ook een
verantwoordelijkheid van elke discipline zelf.
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