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Concept Convenant
Bestuurlijke en operationele coördinatie Dijkring 14

Convenant Bestuurlijke en Operationele coördinatie
Dijkring 14

Partijen,
De commissarissen van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de provincie Noord-Holland en de
provincie Utrecht, de voorzitters van de besturen van de Hulpverleningsregio Haaglanden en de
Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Hollands Midden, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en
Utrecht (hierna wordt het begrip veiligheidsregio’s gebruikt voor de bestaande en in oprichting zijnde
veiligheidsregio’s), de HID-en van de Rijkswaterstaatdiensten Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht
en de Dijkgraven van de Hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht, van Delfland, van Rijnland,
De Stichtse Rijnlanden en van Schieland en de Krimpenerwaard
Overwegende:
dat in geval van een (dreigende) overstroming adequate hulpverlening noodzakelijk is;
dat in geval van een (dreigende) overstroming veel of alle van de gemeenten in bovengenoemde
veiligheidsregio’s in het gebied van Dijkring 14 hierbij betrokken kunnen zijn;
dat besluiten die regionaal worden genomen gevolgen kunnen hebben voor aangrenzende
veiligheidsregio’s;
dat het gewenst is afspraken te maken over de bestuurlijke en operationele coördinatie bij een
(dreigende) overstroming van Dijkring 14 over tenminste vaststelling van een eenduidig waterbeeld,
afstemming van water beheersmaatregelen, mogelijke evacuatie en samenhangende opvang en
verzorging en crisiscommunicatie;
dat Dijkring 14 drie scenario’s kent van waaruit het bedreigd kan worden, te weten het kustscenario,
het rivierscenario en het nieuwe waterweg scenario;
dat het binnen Dijkring 14 ontwikkelde coördinatieplan is gebaseerd op huidige wetgeving, te weten de
Wet rampen en zware ongevallen (WRZO);
dat indien er een landelijke bevels- en/of aansturingslijn komt deze vanzelfsprekend wordt opgevolgd;
komen het volgende overeen:
I Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit convenant en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Regionaal Beleidsteam (RBT): het orgaan dat in geval van crisis in de regio van meer dan
plaatselijke betekenis in één of meer gemeenten of voor ernstige vrees voor het ontstaan daarvan
de bestuurlijke coördinatie verricht.
b. Waterschap Beleidsteam (WBT): het orgaan dat in geval van crisis de bestuurlijke coördinatie
verricht binnen een waterschap.
c. Crisis: een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid is of
dreigt te ontstaan, of waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote
materiële belangen worden bedreigd of zijn geschaad en waarbij een gecoördineerde inzet van
diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of
de schadelijke gevolgen te beperken.
d. Coördinatieplan Dijkring 14: het overkoepelende plan voor coördinatie in geval van een
(dreigende) overstroming met daarin opgenomen de waterbeelden, de bestuurlijke en
operationele coördinatiestructuur per scenario en handelingsperspectieven per waterscenario.
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II Reikwijdte van dit convenant
Artikel 2
Dijkring 14 kent drie scenario’s te weten het kustscenario, het rivierscenario en het nieuwe waterweg
scenario. Afhankelijk van het scenario zijn een of meerdere partijen hierbij betrokken. Per scenario is
de bestuurlijke en operationele coördinatie in hoofdstuk 3 van het coördinatieplan Dijkring 14
uitgewerkt (zie bijlage 1). De coördinatie verschilt per scenario en beperkt zich tot het gebied Dijkring
14.
III Overige bepalingen
Artikel 3
1. De veiligheidsregio met de initiërende rol is belast met de vastlegging en archivering van de
gegevens en de besluitvorming over de interregionale coördinatie van de RBT’s tijdens de
beheersing van de crisis. Hierbij worden de regels van de Archiefwet gehanteerd.
2. Het onder lid 1 gevormde dossier zal in afschrift worden toegezonden aan de voorzitter van de
andere deelnemende veiligheidsregio’s.
Artikel 4
1. Indien de Veiligheidsregio’s niet tot een eensluidend beleid komen, dan wel indien burgemeesters
niet instemmen met het voorgestelde beleid, dan wel dat waterbeheerders niet tot een
eensluidend waterbeeld en beheersmaatregelen komen, zullen de commissarissen van de
Koningin met elkaar overleggen over te nemen maatregelen.
2. Indien na overleg als bedoeld onder lid 1 niet tot een eensluidend besluit kan worden gekomen
tussen de veiligheidsregio’s en de waterbeheerders zal dit worden voorgelegd aan de van Minister
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 5
1. Het coördinatieplan Dijkring 14, alsmede de in dit convenant beschreven coördinatiestructuren
wordt tenminste één maal per vier jaar geoefend.
2. De directies van de initiërende veiligheidsregio’s te weten Hulpverleningsregio Haaglanden,
Veiligheidsregio Utrecht of Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nemen het initiatief tot
organiseren van de oefeningen zoals genoemd in lid 1.
Artikel 6
1. Indien bevindingen uit de in artikel 5 genoemde oefeningen en/of evaluatie naar aanleiding van
werking in de praktijk hiertoe aanleiding geven, zal het coördinatieplan Dijkring 14 en indien
noodzakelijk dit convenant worden aangepast.
2. Indien het coördinatieplan Dijkring 14 door de daarin genoemde organisaties wordt herzien,
dragen de betrokken organisaties ervoor zorg om partijen hierover te informeren.
3. Dit convenant zal worden aangepast indien landelijke wet- en regelgeving zulks vereist.
4. De directies van de initiërende veiligheidsregio’s te weten Hulpverleningsregio Haaglanden,
Veiligheidsregio Utrecht of Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nemen, op basis van lid 1 t/m 3
het initiatief tot wijziging van dit convenant.
5. Indien een of meer van de ondertekenaars dit convenant willen aanpassen of opzeggen, anders
dan op basis van lid 1 t/m 3, wordt dit plenair behandeld. Onderdeel van deze plenaire
behandeling zal onder meer de termijn betreffen waarop aanpassing of opzegging door een of
meer partijen plaats zal vinden.
Artikel 7
Dit convenant is getiteld Convenant Bestuurlijke en Operationele coördinatie Dijkring 14 en kan
worden aangehaald als: Convenant Dijkring 14.
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Aldus vastgesteld, [datum]
De commissaris van de Koningin
in de provincie Utrecht

De commissaris van de Koningin
in de provincie Noord-Holland

R.C. Robbertsen

mr. H.C.J.L. Borghouts

De commissaris van de Koningin
in de provincie Zuid-Holland

De voorzitter van de Veiligheidsregio
Utrecht

J. Fransen

A. Wolfsen

De voorzitter van de
Veiligheidsregio Hollands Midden

De voorzitter van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

H.J.J. Lenferink

A. Aboutaleb

De voorzitter van de
Hulpverleningsregio Haaglanden

De voorzitter van de
Veiligheidsregio Kennemerland

J. van Aartsen

De voorzitter van de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
van Rijnland

Dr. J. Cohen

G.J. Doornbos
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De Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden

De Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht

P.J.M. Poelmann

J. de Bondt

De HID van Rijkswaterstaat Utrecht

De HID van Rijkswaterstaat Noord-Holland

drs. I. van der Hee

ir. M. Th. de Groot

nog niet compleet
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