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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het convenant calamiteitenzender VRHM - 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. Behandeling Algemeen bestuur VRHM d.d. 31 maart 2011
Bij de behandeling van het convenant in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 31
maart 2011 zijn een aantal aanvullende vragen gesteld. U treft de vragen met de bijbehorende
antwoorden hieronder aan.
Vraag:
Langelaar merkt op dat bij de stroomstoring van januari 2010 de ontvangst van Radio West via de
ether zeer slecht was. Zij vraagt hiervoor aandacht alvorens het convenant te tekenen.
De voorzitter geeft aan dat dit te maken heeft met de dekking binnen het zenderbereik.
Antwoord:
Deze zomer wordt in Leiden een steunzender geplaatst waarmee het zenderprobleem in het
noordelijk deel van de regio wordt opgelost.
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Vraag:
Staatsen stelt dat een sterke rol is weggelegd voor de Operationeel Leider omdat de
burgemeester de verantwoordelijkheid mandateert aan de operationeel leider. Hij vraagt of het
bevoegd gezag nog een feitelijke rol heeft bij het inzetten van deze zender.
Antwoord:
Met dit convenant wijzigt bij dit punt feitelijk niets ten opzichte van de huidige situatie. De
calamiteitenzender wordt nu ook door de Hoofdofficier van dienst of vanuit het ROT ingeschakeld.
De Operationeel Leider zal altijd kort overleg hebben met de burgemeester voordat zender wordt
ingeschakeld.
Vraag:
Bloemen heeft vragen bij enkele artikelen:
Artikel 8 lid: Wordt bedoeld dat de burgemeester meldt dat een calamiteit op rijksniveau beëindigd
is?
Artikel 16: Wat zijn de gevolgen als de provincie geen financiële bijdrage meer levert? De
provincie is nl. geen partner in dit convenant.
Artikel 17 lid 4: Hier zou mw. Bloemen melden dat een eerder convenant bestaat dat wordt
ingetrokken, de term “eventueel vigerend convenant” komt bij haar vreemd over.
Antwoord:
Het convenant is gemaakt op basis van modelconvenant dat aangeleverd is door Nationaal Crisis
Centrum van Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ligt in de lijn dat alle veiligheidsregio’s dit
modelconvenant volgen.
Artikel 8 lid 2: Als de voorrangspositie van het Rijk vervalt omdat de regionale calamiteit beëindigd
wordt, vervalt de regeling die in artikel 8 wordt aangegeven.
Artikel 16: De financiering van de calamiteitenzender geschiedt via een geoormerkte bijdrage in
het provinciefonds.
Artikel 17 lid 4: Er is onduidelijkheid over wie (gemeente, regionale brandweer (RBHM, Regionale
Brandweer Rijnland) in de regio Hollands Midden een convenant met Omroep West heeft
afgesloten. Vanwege deze onduidelijkheid is voor deze zinsnede gekozen.

7. 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.

8. Implementatie en communicatie
A. Implementatie: Het convenant treedt in werking op de datum van ondertekening (voorzien
Algemeen Bestuur 23 juni 2011).
B. Communicatie: Het team communicatie van de Brandweer Hollands Midden draagt namens de
Veiligheidsregio en de regionale omroep zorg voor bekendmaking en werkwijze van dit convenant.
Het convenant wordt digitaal beschikbaar gesteld via de website www.vrhm.nl.
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9. Bijlagen
1. Convenant calamiteitenzender VRHM – Omroep West
2. Uitvoeringsregeling bij het Convenant calamiteitenzender VRHM – Omroep West

10. Historie besluitvorming
Hoofdenoverleg 11 november 2010. Opmerkingen zijn verwerkt.
Veiligheidsdirectie 6 december 2010. Opmerkingen zijn verwerkt.
Dagelijks Bestuur 3 maart 2011. Opmerkingen zijn verwerkt.
Algemeen Bestuur 31 maart 2011. Vragen beantwoord.
Dagelijks Bestuur 26 mei 2011. Vastgesteld.
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