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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het convenant calamiteitenzender VRHM en Omroep West;

3. Toelichting op het besluit
Op basis van het model convenant calamiteitenzender van het Nationaal Crisis Centrum van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, is een nieuw Convenant calamiteitenzender Omroep West
opgesteld. Aanleiding voor een regionaal convenant is dat een aantal gemeenten in de
Veiligheidsregio een convenant hebben afgesproken met Omroep West en bij een aantal andere
gemeenten is het onduidelijk of een convenant is afgesloten. Een regionaal afgesloten convenant past
in het streven van uniformiteit binnen de regio en maakt deel uit van het project professionalisering
crisiscommunicatie.

4. Kader
Doel van de overeenkomst is het vastleggen van afspraken met betrekking tot de instelling en
beëindiging van de regionale omroep als calamiteitenzender en de communicatie tussen partijen
tijdens de calamiteitenstatus.

5. Consequenties
Aan de uitvoering van het convenant zijn geen financiële, personele en materiële consequenties
verbonden. Het gaat om uitvoering van afspraken omtrent het gebruik van Omroep West als
calamiteitenzender in geval van nood.

6. Aandachtspunten / risico’s
Met de directeur en hoofdredacteur van Omroep West zijn werkafspraken gemaakt over de periode
tussen nu en het moment van ondertekening van het convenant. Omroep West zal in alle gevallen als
calamiteitenzender optreden als daar om gevraagd wordt door een operationeel leider of een
burgemeester.
De inwoners van de gemeenten in het noordelijk en zuidelijk deel van de regio zijn meer gericht op
andere regionale zenders (RTV Noord-Holland en RTV Rijnmond). Zij zullen naar alle
waarschijnlijkheid niet Omroep West inschakelen als calamiteitenzender bij een incident. Met de
hoofdredacteur van Omroep West wordt gezocht naar een oplossing. Denkrichting daarbij is
samenwerking van de drie regionale zenders bij calamiteiten.
Na de inwerkingtreding moeten nadere afspraken worden gemaakt over oefeningen waarin Omroep
West als calamiteitenzender participeert. Ook zal Omroep West zelf een oefenprogramma moeten
opstellen.
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7. Implementatie en communicatie
A. Implementatie: Het convenant treedt in werking op de datum van ondertekening. Het is de
bedoeling de ondertekening plaats te laten vinden en marge van het Dagelijks Bestuur van 21 april
2011.
B. Communicatie: Het team communicatie van de Brandweer Hollands Midden namens de
Veiligheidsregio en de regionale omroep dragen zorg voor bekendmaking en werkwijze van dit
convenant binnen de eigen organisatie. Het convenant wordt digitaal beschikbaar gesteld via de
website www.vrhm.nl.

8. Bijlagen
1. Convenant calamiteitenzender VRHM – Omroep West
2. Uitvoeringsregeling bij het Convenant calamiteitenzender VRHM – Omroep West

9. Historie besluitvorming
Hoofdenoverleg 11 november 2010. Opmerkingen zijn verwerkt.
Veiligheidsdirectie 6 december 2010. Opmerkingen zijn verwerkt.
Dagelijks Bestuur 3 maart 2011. Opmerkingen zijn verwerkt.
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