concept
Bijlage A.1
Aan- en afwezigen:
Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden
Datum: 23 juni 2011
Gemeente

Naam

Functie

aanwezig:
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Lisse
Nieuwkoop
Oegstgeest
Ouderkerk
Rijnwoude
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Zoeterwoude
Zuidplas

Dhr. H.B. Eenhoorn
Dhr. J.P.Lokker
Dhr. J. Rijsdijk
Dhr. W.M. Cornelis
Dhr. drs. A. Mans
Mw. K.M. van de Velde-Menting
Dhr. drs. J. Wienen
Dhr. drs. H.J.J. Lenferink
Mw. C. Langelaar
Dhr. F. Buijserd
Mw. E.M. Timmers-van Klink
Dhr. J. de Prieëlle
Mw. A. Latenstein van Voorst-Woldringh
Dhr. S.W.G.J. Schelberg
Mw. A.Z. Evenhuis-Meppelink
Dhr. J.M. Staatsen
Mw. mr. E.G.E.M. Bloemen
Dhr. K.J.G. Kats

wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Provincie Zuid-Holland
RMC-West
Veiligheidsdirectie
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning

dhr. J.L. Sneep
dhr. J.G. Kreuger
Dhr. R.R. Bitter
Dhr. J.J.M. Stikvoort
Mw. M. Koppers
Dhr. E. Breider
dhr. J.G. Baardscheer
dhr. P.J.F. Kessels
dhr. J.J. Zuidijk
mw. L.E.M. Weber-Teuben
mw. A. Heus-van den Berg
Mw. C.H.C. van Steensel-van Hage
Mw. A.H. Berkheij-te Winkel

beleidsmedewerker OOV
luitenant-kolonel
Coörd. Secretaris
korpschef Politie HM
adviseur korpsbeheerder
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer HM
Veiligheidsbureau HM
Veiligheidsbureau HM
GHOR HM
GHOR HM, notulist

afwezig met kennisgeving:
Bergambacht
Leiderdorp
Nederlek
Noordwijk
Noordwijkerhout
Schoonhoven
Waddinxveen
Openbaar Ministerie

Dhr. A. van Erk
Dhr. M. Zonnevylle
Mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot
Dhr. H.H.M. Groen
Dhr. drs. G. Goedhart
Dhr. A.F. Bonthuis
Dhr. H.P.L. Cremers
Mw. mr. C.A. Nooy

wnd. burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
fung. Hoofdofficier van Justitie
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Opmerkingen

vanaf punt A.8

t/m punt P.4

A.1
Vergadering Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en GHOR Hollands
Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Plaats:

23 juni 2011
09.30 – 13.30 uur
Stadhuis Alphen aan den Rijn, Raadzaal

Voor de lijst met aan- en afwezigen: zie bijlage
Concept
Verslag

AB Veiligheidsregio (Crisisbeheersing, GMK en integrale veiligheid)
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Bergambacht, Leiderdorp, Nederlek,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Schoonhoven, Waddinxveen en van mw. Nooy, hoofdofficier.
De voorzitter meldt dat dit de laatste AB-vergadering is voor de burgemeesters Lokker en Mans.
Ook dhr. Groen, die niet aanwezig is, zal geen deel meer uitmaken van het bestuur; hij verlaat
Noordwijk wegens pensionering. De voorzitter dankt allen voor hun inbreng in deze vergaderingen.
Dhr. Lokker was in de relatief korte tijd dat hij deel uitmaakte van het bestuur markant aanwezig.
De voorzitter heeft zijn bijdragen altijd als zeer prettig ervaren.
Dhr. Lokker dankt voor de vriendelijke woorden en merkt op dat hij zich prima thuis heeft gevoeld
in het gezelschap van het Algemeen Bestuur. Hij geeft aan dat hij beschikbaar is voor opdrachten
in de randstad.
De voorzitter meldt vervolgens dat dhr. Mans per 1 september 2011 is benoemd als burgemeester van Castricum en feliciteert hem daarmee. Ook zijn inbreng in Algemeen en Dagelijks Bestuur
zal gemist worden.
Dhr. Mans dankt allen in dit gezelschap voor de samenwerking en de plezierige wijze van vergaderen; hij dankt tevens de ondersteuners die soms moeilijke opdrachten kregen van de
bestuurders. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de laatste jaren veel stappen vooruit gedaan, waarvan de regionalisering van de brandweer een voorbeeld is.
De voorzitter is verheugd dhr. Kreuger van het Regionaal Militair Commando-West te kunnen
verwelkomen; hij fungeert als contactpersoon voor de Veiligheidsregio.

2.

Vaststelling agenda
Op verzoek van de politie worden eerst de politiepunten behandeld. Dit verslag houdt de oorspronkelijke volgorde van de agenda aan.

Algemeen
A.1

Verslag en actiepunten AB-vergadering 31 maart 2011
Tekstueel:
Mw. Weber meldt dat op pagina 2 bij punt 7, vaststelling Convenant Drinkwater, genotuleerd staat
dat het Algemeen Bestuur het besluit tot vaststelling heeft genomen: dit moet als volgt worden
gewijzigd: “Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten. Ook moet deze aanvulling
in de besluitenlijst bij besluit nr. A2011/05 worden opgenomen.
Met inbegrip van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

A.2

Ingekomen en verzonden stukken
Hierover zijn geen opmerkingen.
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
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A.3

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

A.4

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
Hierover zijn geen opmerkingen.
De aanwezigen nemen kennis van de geleverde informatie.

Besluitvormend
A.5

Dienstverleningsovereenkomst RDOG HM en VRHM
Mw. Bloemen heeft een opmerking over de ondertekening: volgens haar besluiten de algemene
besturen als rechtspersonen en tekenen de voorzitters.
De voorzitter geeft aan dat hiervan nota zal worden genomen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) met de RDOG vast te stellen.

A.6

Convenant calamiteitenzender VRHM – Omroep West
Mw. Bloemen merkt naar aanleiding van de beantwoording op pagina 2 van haar vraag tijdens de
AB-vergadering op 31 maart 2011 het volgende op:
Zij vindt het vreemd dat onduidelijk is wie (gemeente, Regionale Brandweer HM, Regionale
Brandweer Rijnland) een convenant met Omroep West heeft afgesloten en vraagt of er een contractenbank kan worden ingericht, zodat dit niet meer kan voorkomen.
De voorzitter antwoordt dat een van de thema’s in het Regionaal Beleidsplan luidt: Samenwerking met partners. Convenantbeheer behoort daarbij tot de feitelijke implementatie van de
samenwerkingsrelatie.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het convenant calamiteitenzender VRHM – Omroep West.

A.7

Klachtenregeling VRHM
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De klachtenregeling VRHM vast te stellen.

A.8

Rampbestrijdingsplan AkzoNobel
Mw. Langelaar heeft ten aanzien van dit plan een punt van aandacht, t.w. het belang van het
vroegtijdig informeren van buurgemeenten en buurregio’s in geval van een calamiteit of ramp. Lisse bevindt zich op de grens van de provincie Noord-Holland en een grensoverschrijdende
calamiteit is daarom niet denkbeeldig. Zij vindt een en ander niet terug in het plan.
Mw. Timmers dankt voor de wijze waarop er in de beslisnotitie bij dit agendapunt aandacht is besteed aan de positie van Oegstgeest, dat bij bepaalde windrichtingen direct te maken kan krijgen
met ongevallen op het terrein van AkzoNobel.
Mw. Bloemen vraagt zich af of het AB dit besluit neemt dan wel dat het AB het nemen van dergelijke besluiten kan mandateren aan het DB; dit laatste lijkt haar efficiënter. Verder vraagt zij zich af
of het juist is dat bij dit onderwerp de portefeuillehouder van het DB dezelfde persoon is als de betrokken burgemeester, dit lijkt haar niet geheel zuiver en zij stelt dan ook voor een ander DB-lid
aan te wijzen als portefeuillehouder voor dit specifieke dossier.
De voorzitter antwoordt dat het samenvallen van portefeuillehouderschap en burgemeesterschap
uit oogpunt van efficiency valt te verdedigen. Hij kan zich voorstellen dat in het DB in voorkomende gevallen besproken zal worden of hiertegen bezwaar is; hij heeft geen reden aan te nemen dat
dit bij het onderwerp rampbestrijdingsplan AkzoNobel tot problemen zou kunnen leiden.
Het vaststellen van dergelijke plannen kan worden gemandateerd aan het DB. Op dit moment is
hiertoe niet besloten, maar besluitvorming hierover kan wel worden voorbereid als ten minste de
vergadering deze lijn voorstaat.
Tijdige informatie van de buurgemeenten en –regio’s is evident en zal zeker gebeuren. In die zin
kan dit onderdeel vormen van het thema Samenwerking met partners in het Regionaal Beleidsplan.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Rampbestrijdingsplan AkzoNobel Sassenheim vast te stellen;
2. De burgemeester van Teylingen te adviseren het rampbestrijdingsplan AKZO uit 2004 in te
trekken na definitieve besluitvorming van het rampbestrijdingsplan AkzoNobel 2011.
A.9

Risicocommunicatieplan
Dhr. Lokker betreurt het dat de ambtenaren rampenbestrijding bij de samenstelling van het plan
niet betrokken zijn; hij verzoekt dit bij de totstandkoming van het uitvoeringsplan wel te doen. Zij
immers zijn materiedeskundigen; zij voelen zich nu buiten spel gezet.
De voorzitter zegt toe de medewerkers openbare veiligheid te zullen betrekken bij de uitwerking
van het uitvoeringsplan.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Risicocommunicatieplan Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

A.10

Financiële verantwoording MKA 2010
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De financiële verantwoording 2010 van de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden vast
te stellen.

A.11

Vereenvoudiging bekostiging BOPZ-online
De voorzitter stelt voor dat alle AB-leden zich uitspreken voor:
• model 1: een bijdrage per inwoner of
• model 2: een bijdrage gebaseerd op het gemiddelde van het aantal afgegeven IBS’en in vijf
jaar.
Dhr. Cornelis stelt voor aan te sluiten bij de keuze die het DB RDOG heeft gemaakt, t.w. model 1,
een bijdrage per inwoner.
Dhr. Mans wenst een zo simpel mogelijk model en kiest daarom eveneens voor model 1; hij veronderstelt dat model 2 tot grotere administratieve lasten leidt.
Dhr. Schelberg kiest ook voor model 1.
Mw. Timmers geeft aan dat Oegstgeest een eigen abonnement had afgesloten bij de leverancier.
De gemeente heeft echter besloten deel te nemen aan het gezamenlijke contract van de gemeenten in Hollands Midden. Zij kiest voor model 1, omdat dit volgens haar een eerlijk model is.
Dhr. Kats herinnert aan de historie van de besluitvorming. De huidige werkwijze is ontstaan op
verzoek van de gemeenten die veel IBS’en afgaven. De overige gemeenten hadden minder behoefte zich aan te sluiten, maar hebben hiertoe uit oogpunt van solidariteit toch besloten. Hij is
voorstander van vereenvoudiging en vermindering van administratieve lasten en zal zich uiteindelijk kunnen vinden in model 1, maar wil dat wel bewust doen.
Dhr. Buijserd kiest op grond van financiële argumenten voor model 2, dat voor Nieuwkoop voordeliger uitpakt.
Dhr. Rijsdijk opteert voor een zo efficiënt mogelijke werkwijze en kiest daarom voor model 1.
Dhr. Staatsen is van oordeel dat de modellen in financieel opzicht elkaar niet veel ontlopen en
kiest daarom voor het eenvoudigste systeem, t.w. model 1.
Mw. Langelaar vindt vereenvoudiging van de systematiek eveneens belangrijk. Model 1 is voor
Lisse echter duurder dan model 2 en daarom spreekt zij toch de voorkeur uit voor model 2.
Dhr. De Prieëlle kiest voor model 2, maar zal zich voegen naar de meerderheid.
Mw. Latenstein van Voorst kiest eveneens voor model 2, maar zal zich niet verzetten tegen model 1.
Mw. Evenhuis stelt dat Vlist, gezien de financiële consequenties, voor model 2 zou moeten kiezen; de gemeente vindt het redelijk toch te opteren voor model 1, in aanmerking genomen de
inspanningen van de centrumgemeenten voor de kleinere gemeenten.
Dhr. Lokker kiest eveneens voor model 1.
Dhr. Wienen is van oordeel dat het bij dit soort systemen rechtvaardiger zou zijn om te betalen
voor wat wordt geleverd; deze opvatting sluit meer aan bij model 2. Toch kiest hij voor model 1
met als argument dat veel gemeenten extra inzet leveren ten behoeve van andere gemeenten.
Mw. Bloemen kiest voor model 1; zij vindt het niet redelijk als burgers van haar gemeente die in
een andere gemeente worden opgenomen dan ook ten laste van die gemeente komen.
Mw. Van der Velde kiest voor model 2; dit is volgens haar een model waarbij de lasten eerlijker
worden verdeeld. Bovendien hoeft de administratieve rompslomp in het digitale tijdperk niet uitgebreid te zijn.
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Dhr. Eenhoorn kiest voor model 1.
De voorzitter concludeert dat de meeste gemeenten voor model 1 hebben gekozen. Dit komt
overeen met de richting die het RDOG-bestuur uitgaat.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Te kiezen voor model 1, t.w. vereenvoudiging van de doorberekeningssystematiek BOPZ- en
Huisverbod-Online door middel van bedrag per inwoner;
2. Het bestuur van de RDOG positief te adviseren over het door het Algemeen Bestuur gekozen
model.

Meningvormend
A.12

Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015
Dhr. Staatsen stelt dat de geformuleerde vier doelstellingen z.i. geen doelen zijn maar middelen
om inhoudelijke veiligheidsdoelstellingen te verwezenlijken. Onder die laatste verstaat hij bijvoorbeeld de snelheid waarmee de brandweer aanwezig is bij een brand, etc. Hij zou inhoudelijke
doelen willen formuleren en de middelen daaraan ondergeschikt maken.
Dhr. Cornelis geeft aan dat de gemeente Gouda voor wat betreft de gemeentespecifieke onderwerpen de maatschappelijke onrust als risico wil aanmerken. Verder is hij van mening dat de wijze
waarop crisisbeheersing vanuit de gemeenten wordt beschreven kan leiden tot de conclusie dat
de gemeenten nog aan het begin staan van het beheersen van crises. Dit blijkt echter niet uit de
gemeentelijke scan. Hij vraagt in het beleidsplan te benadrukken dat er binnen de gemeenten al
veel gebeurt op dit terrein en de gemeenten te bemoedigen bij het leveren van een extra inspanning.
De voorzitter begrijpt de opmerkingen van dhr. Staatsen, maar betwijfelt of bij een organisatie die
in opbouw is het vastleggen van de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse is tot een betere
sturing leidt. Dit soort gegevens moet in de jaarplannen worden opgenomen.
De voorzitter constateert verder dat de prioriteiten voor een deel “smarter” geformuleerd kunnen
worden, maar dat op deze terreinen nog veel werk moet worden verzet. Daarom is, op basis van
het risicoprofiel, gekozen voor enkele thema’s die een groter risico vormen in de regio en waar in
eerste instantie in wordt geïnvesteerd. Een toevoeging van doelen die in elk geval de komende
vier jaar moeten zijn bereikt maakt het geheel krachtiger. Hij zou er niet voor kiezen het aantal
thema’s uit te breiden.
Dhr. Staatsen dankt voor de gegeven uitleg; hij verzoekt echter de thema’s in de context te plaatsen van wat inhoudelijk bereikt moet worden en ook meer van de inhoudelijke doelen weergeven.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het eerste conceptbeleidsplan meningvormend te bespreken;
2. Als uitgangspunt de grootste risico’s uit het risicoprofiel te nemen en krachtiger te formuleren
wat in elk geval de komende vier jaar op basis hiervan bereikt moet zijn;
3. De tekst bij hoofdstuk 2.1 over de versterking van de gemeentelijke kolom positiever te formuleren.

Informatief
A.13

Stand van zaken onderzoeken incident Alphen aan den Rijn
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.14

Veiligheidsmonitor
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.15

Bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid
Mw. Langelaar geeft aan dat het district Duin- en Bollenstreek, met als bestuurlijke trekker dhr.
Schelberg, bezig is beleid te ontwikkelen met betrekking tot dit thema. Met dit beleid is al tot volle
tevredenheid gewerkt rond het jaarlijkse bloemencorso. Zij wil voorkomen dat er langs elkaar heen
wordt gewerkt en zou het betreuren als in 2012 het uitgezette beleid van de zes Bollenstreekgemeenten op een aantal punten wordt doorkruist door gezamenlijk geformuleerd beleid.
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Mw. Bloemen begrijpt uit de bijgevoegde notitie dat de opdracht die de multidisciplinaire werkgroep van het DB heeft gekregen is verzand door te weinig bestuurlijk en ambtelijk draagvlak.
Mw. Van der Velde lijkt het goed om een overzicht te hebben van alle evenementen die in de regio worden georganiseerd. Zij vraagt wie de inzet bij evenementen gaat bepalen, welke partijen
deze moeten leveren en onder welke voorwaarden. Zij opteert voor een uniform beoordelingssysteem, maar vraagt om bij het stellen van voorwaarden op voorhand te zoeken naar nuancering
voor wat betreft het soort evenement. Wat door gemeente en organisatie als een kleinschalig
evenement wordt gezien, kan bij de advisering in een andere categorie worden geplaatst. Daardoor worden soms belastende voorwaarden gesteld, terwijl in het verleden de organisatie van
hetzelfde evenement nooit problemen heeft gegeven.
Dhr. Mans ziet eveneens een stijgende lijn in de benodigde capaciteit per evenement. In het verleden was één agent voldoende voor de sinterklaasintocht; nu worden er drie of vier ingezet,
terwijl het evenement niet is veranderd.
Dhr. Schelberg vindt dat rekening moet worden gehouden met het feit dat in district 1 (Duin- en
Bollenstreek) al wordt gewerkt op een wijze zoals het DB die voorstaat; dit verloopt zeer prettig.
Hij waarschuwt voor het doen van dubbel werk.
De voorzitter merkt op dat het hier niet het evenementenbeleid van de gemeenten betreft, maar
de coördinatie van de advisering en het verkrijgen van een beeld van de regionale inzet. Door een
steeds groeiende inzet van de hulpdiensten schiet de capaciteit tekort. Om de juiste keuzes te
kunnen maken is een duidelijk overzicht nodig van de regionale gegevens op evenementengebied.
Dhr. Eenhoorn vult aan dat het niet alleen gaat om een overzicht, maar ook om suggesties om de
veiligheid te waarborgen, om wat de organisatie zelf aan maatregelen neemt, etc. Er is nauw overleg over evenementenveiligheid en er wordt geen dubbel werk verricht.
Dhr. Bitter meldt dat de werkgroep evenementen uit district 1 is samengevoegd met de regionale
werkgroep evenementenveiligheid; op deze wijze is gewaarborgd dat er geen kennis uit district 1
verloren gaat.
De aanwezigen nemen kennis van de geleverde informatie.
A.16

Gebruik Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Hierover zijn geen opmerkingen.
De aanwezigen nemen kennis van de geleverde informatie.

A.17

RIEC: Jaarverslag en jaarplan
De voorzitter meldt dat de gemeenten zijn geïnformeerd over het feit dat de jaarlijkse bijdrage
stopt met als achtergrond dat deze niet meer nodig is door de subsidie van het rijk. Wel is er sprake van cofinanciering: de inzet van gemeentelijke uren wordt gezien als een bijdrage in natura.
Het RIEC is nog in ontwikkeling; in de laatste vergadering van de Stuurgroep RIEC is besloten te
gaan werken met een aantal concrete cases. Waar mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande
overlegsituaties en wordt getracht met gemeenten tot een gezamenlijke aanpak te komen.
Dhr. Eenhoorn heeft twee rapporten van het RIEC ontvangen en heeft de indruk dat het RIEC
meer kan bieden dan wat de gemeente zelf kan organiseren. Niettemin is het goed een kritische
houding ten opzichte van het RIEC te blijven aannemen.
Mw. Latenstein van Voorst meldt dat zij tegenovergestelde ervaringen met het RIEC heeft. Zij
leest in het jaarverslag dat in Alphen en omgeving een zgn. RIEC-tafel bestaat; zij heeft daarvan
nooit iets gemerkt. Haar gemeente heeft vragen aan het RIEC gesteld, waarop nooit een antwoord is gekomen.
Dhr. Lokker heeft positieve ervaringen. Toen hij met betrekking tot een bepaalde maatregel met
spoed informatie nodig had werd die door het RIEC zeer adequaat beschikbaar gesteld als onderbouwing van de maatregel.
Mw. Van der Velde heeft dezelfde ervaringen als Rijnwoude. De bij het RIEC opgevraagde gegevens kwamen pas na veel telefoontjes, wat het proces heeft opgehouden. Bovendien bevatte het
toegestuurde rapport niet meer informatie dan wat de gemeente zelf al had verzameld.
Dhr. Buijserd meldt goede ervaringen te hebben met het RIEC.
De voorzitter geeft aan dat de gemeente Leiden aanvankelijk geen goede ervaringen had; het
RIEC heeft zich de kritiek echter aangetrokken en de ervaringen zijn de laatste tijd positiever.
Hij verzoekt ieder de ervaringen bij hem te melden en stelt voor het onderwerp te agenderen op
een van de volgende AB-vergaderingen.
De aanwezigen nemen kennis van de geleverde informatie.
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A.18

Werkplan bestuurlijk overleg alcoholmatiging
Mw. Langelaar is van oordeel dat het juist is in te zoomen op de handhaving, maar dat ook moet
worden geïnvesteerd in preventie.
Dhr. Buijserd antwoordt dat preventie in onderdelen van het werkplan verwerkt is en dat het Bestuurlijk Overleg juist aan die onderdelen speciale aandacht besteedt.
Dhr. Mans geeft aan dat gemeenten bij de inwerkingtreding van de nieuwe drank- en horecawet
meer instrumenten in handen krijgt om de alcoholproblematiek aan te pakken. Hopelijk ontvangen
gemeenten dan ook de bijbehorende financiën om deze verantwoordelijkheid goed vorm te kunnen geven. Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom sturen nu gezamenlijk BOA’s aan die zich
bezighouden met alcoholproblemen; in een kleine gemeente is het echter moeilijk om een fulltimer
in te zetten.
Dhr. Wienen sluit zich aan bij de opmerkingen van dhr. Mans. Katwijk heeft in het kader van een
pilot reeds enige tijd ervaring met deze BOA’s; hij vraagt zich af of het niet verstandig is de BOA’s
meer bevoegdheden te geven dan alleen op het gebied van alcoholproblematiek.
De aanwezigen nemen kennis van de geleverde informatie.

A.19

Voortgang Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld
Hierover zijn geen opmerkingen.
De aanwezigen nemen kennis van de geleverde informatie.

Rondvraag
Mw. Bloemen vraagt aandacht voor de kwaliteit van de brandweer en de tijdigheid van advisering. De advisering over evenementen en de brandveiligheid in het kader van ruimtelijke ordening
loopt niet goed. Zij vraagt of andere collega’s ditzelfde signaal herkennen, als het alleen bij Zoeterwoude speelt zal zij daar bilateraal aandacht voor vragen.
Dhr. Zuidijk is verrast door het signaal vanuit Zoeterwoude. Hij zal nagaan waarom de advisering
aan deze gemeente stagneert.
Dhr. Kats meldt dat er rond maart 2011 problemen zijn geweest bij de postverwerking van de
brandweer, waardoor termijnen met betrekking tot de advisering over Koninginnedagactiviteiten
niet werden gehaald. Dit had echter geen structureel karakter.
De voorzitter vraagt om, indien er meer signalen zijn van niet tijdige advisering door de brandweer, dit te melden, zodat de oorzaak kan worden opgespoord.

AB Regionaal College Politie
Algemeen
P.1

Terugkoppeling Korpsbeheerdersberaad
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Regionaal College neemt kennis van de geleverde informatie.

P.2

Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen
Dhr. Stikvoort bericht dat het Algemeen Dagblad een onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid
in alle Nederlandse gemeenten, de zgn. “misdaadmeter”. Voor de regio Hollands Midden is deze
zeer gunstig, de eerste gemeente staat op plaats 41, de eerstvolgende pas op plaats 250. Dit betekent een goede score voor het korps en hij hoopt het door de burger gewaardeerde
veiligheidsbeleid te continueren.
Ten behoeve van de invoering van de Nationale Politie zal dhr. H. van Essen, korpschef uit Haaglanden de rol van kwartiermaker voor de regio Haaglanden/Hollands Midden vervullen.
De interne reorganisatie in het korps Hollands Midden is afgerond. Doel was de roosterdruk te
verlichten en de operationele slagkracht te vergroten.
Dhr. Cornelis merkt op dat zijn gemeente de eerste is uit Hollands Midden op de AD-ranglijst.
Gouda kwam echter van plaats 15 en deze positieve verschuiving is met name te danken aan de
inspanningen van de politie, waarvoor dank. Overigens zit er een mate van toevalligheid in de ADmisdaadmeters.
Mw. Langelaar vraagt in hoeverre de gemeenten en met name de raadsleden worden geïnfor-
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meerd over de nationalisering van de politie. Gemeenten maken zich hierover zorgen, mede gezien het feit dat de invoeringsdatum, 1 januari 2012, snel nadert.
De voorzitter geeft aan zeker de gemeenten op dit punt nader te zullen informeren.
Het Regionaal College neemt kennis van de geleverde informatie.

Besluitvormend
P.3

Aanvullend beleidsplan 2011
De voorzitter meldt dat dit beleidsplan landelijk is vastgesteld. Het beleidsplan van het korps Hollands Midden is hierop aangepast door zoveel mogelijk die items die al in het eigen plan waren
opgenomen breder uit te werken.
Dhr. Staatsen vraagt of dit aangepaste beleidsplan gevolgen heeft voor de uitvoering van het
reeds vastgestelde beleidsplan van het eigen korps, doordat bijvoorbeeld taken geschrapt zijn die
aanvankelijk wel in het plan waren vermeld.
Mw. Bloemen noemt het belachelijk dat de aanpak van dierenmishandeling in de opsomming boven de aanpak van kinderporno staat.
De voorzitter antwoordt dat veel uit het aanvullend beleidsplan geen nieuws betekent voor het
korps Hollands Midden. De taken worden al verricht en zijn ten behoeve van het rijk nader uitgewerkt. Er kan sprake zijn van een beperkte druk, maar het geheel is zeker te overzien.
Dhr. Stikvoort vult aan dat dit beeld klopt; het enige onderwerp dat nog moet worden vormgegeven is de aanpak van dierenmishandeling.
Dhr. Eenhoorn is het eens met mw. Bloemen en vraagt of de regio een signaal kan teruggeven
richting de minister, zelfs met een ondiplomatiek woord als belachelijk, zodat het wellicht enige
aandacht trekt.
Dhr. Staatsen vraagt of de genoemde volgorde de volgorde van prioriteitsstelling is.
Dhr. Stikvoort antwoordt dat de volgorde willekeurig is. Hij is met name verheugd over het feit dat
vanuit de nationale politiek is gekozen voor een kwalitatieve in plaats van een kwantitatieve benadering is gekozen.
De voorzitter vraagt wat aan de minister moet worden meegedeeld.
Dhr. Kats stelt dat dierenmishandeling de laagste prioriteit moet hebben en pas wordt aangepakt
als alle andere punten zijn opgelost.
De voorzitter concludeert dat het af te geven signaal aan de minister niet anders kan bevatten
dan de melding dat aan dierenmishandeling in Hollands Midden niet meer aandacht zal worden
besteed dan voorheen. Hij zegt toe een brief te zullen opstellen met de mededeling dat het Regioe
naal College negen prioriteiten heeft vastgesteld en de 10 , de aanpak van dierenmishandeling,
niet als prioriteit beschouwt.
Het Regionaal College besluit:
1. Het Aanvullend Beleidsplan 2011 van de Politie Hollands Midden vast te stellen met uitzondering van punt 4 van de Landelijke Prioriteiten 2011-2014: Aanpak dierenmishandeling;
2. De Minister van Veiligheid en Justitie schriftelijk mede te delen dat het Regionaal College van
de Politie Hollands Midden de aanpak van dierenmishandeling niet tot zijn prioriteiten rekent.

Informatief
P.4

Begrotingswijziging 2011
De voorzitter geeft aan dat de operationele sterkte van het korps naar beneden moet worden bijgesteld, terwijl de inkomsten zijn verhoogd. Het overleg met de minister hierover is nog niet
afgerond. In Hollands Midden zijn functies onder de operationele sterkte gerekend die in andere
regio’s niet meegeteld worden, bijvoorbeeld meldkamerpersoneel. De politie is de beheerder van
de meldkamer, terwijl deze in andere regio’s vaak is ondergebracht in de veiligheidsregio of in een
aparte stichting. Overigens lijkt het probleem kleiner te zijn dan aanvankelijk werd gedacht, omdat
er nog enkele correcties moeten worden uitgevoerd met betrekking tot niet juist geplaatste personen en een aantal gedetacheerden.
Het Regionaal College neemt kennis van de geleverde informatie.
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AB Veiligheidsregio
Algemeen
BG.1

A. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen BHM

Geen
B. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen.

De aanwezigen nemen kennis van de geleverde informatie.

Besluitvormend
BG.2

Jaarbericht GR VRHM 2010
Mw. Langelaar maakt namens de gemeente Lisse een voorbehoud voor wat betreft het inzetten
van de reserves. Zij vraagt eerst een beleidsnotitie op te stellen waarin van alle in het jaarbericht
genoemde reserves wordt aangegeven hoe zij worden aangewend. Een en ander is ook ambtelijk
al aan de orde geweest.
Dhr. Breider antwoordt dat volgens de financiële verordening het beleid met betrekking tot de besteding van de reserves binnen twee jaar na de ingangsdatum van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling moet zijn geformuleerd, dus voor 31 december 2012.
Mw. Bloemen merkt op dat er geen sprake is van een nieuwe gemeenschappelijke regeling, maar
van een gewijzigde; daarom is volgens haar de oude nota reserves en voorzieningen van toepassing.
Dhr. Breider antwoordt dat met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ook de verordeningen opnieuw zijn vastgesteld; daarvan maakt de bepaling over een nieuwe nota reserves en
voorzieningen deel uit.
Mw. Langelaar geeft aan dat Lisse op voorhand een voorbehoud maakt met betrekking tot de definitieve aanwending van de reserves 2010 en zich pas zal uitspreken als de nota voorligt.
De voorzitter antwoordt dat besluiten over onttrekkingen uit de reserves altijd door het Algemeen
Bestuur worden genomen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het jaarbericht 2010 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen, met de kanttekening dat de gemeente Lisse een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van het inzetten
van de voorgestelde resultaatbestemmingen.

BG.3

Programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015
Dhr. Eenhoorn stelt dat het uiteindelijke doel is te komen tot financiering volgens de Cebeonnorm. Daarover zijn afspraken gemaakt waaraan elke gemeente zich dient te houden. Hij wil
echter een kanttekening maken met betrekking tot de door de Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen voorgestane indexering van 2%. Zijn gemeente hanteert met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen de nullijn. Hij vraagt of er ruimte
is voor deze afwijkende kanttekening bij de programmabegroting en meerjarenraming.
De voorzitter antwoordt dat vanuit genoemde werkgroep aan alle gemeenten is gevraagd te reageren. Het overgrote deel van de gemeenten heeft gekozen voor de begrotingsuitgangspunten,
inclusief de 2% indexering, die op 31 maart 2011 door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld.
Dhr. Breider vult aan dat de uitwerking hiervan in de nu voorliggende programmabegroting heeft
plaatsgevonden.
Mw. Langelaar bericht dat de gemeenteraad Lisse op 23 juni 2011 een amendement zal aannemen waarin de raad zijn zorgen uitspreekt over het tekort van € 808.000 en het Dagelijks Bestuur
oproept nog dit jaar te komen met een beleidsnota waaruit duidelijk blijkt welke maatregelen het
bestuur gaat nemen om dit tekort binnen de begroting weg te werken en waarin tevens een grondige analyse wordt gegeven van de oorzaken ervan. Zij vreest dat het tekort leidt tot hogere
bijdragen van de gemeenten.
Dhr. Breider antwoordt dat het beleid met betrekking tot de bestemmingsreserves in lijn zal worden gebracht met het beleid om te komen tot Cebeonfinanciering.
Het Algemeen bestuur besluit:
1. De programmabegroting 2012 en meerjarenramingen 2013-2015 vast te stellen, met de kanttekening dat de gemeente Alphen aan den Rijn voor wat betreft de indexeringen ook voor
gemeenschappelijke regelingen de nullijn hanteert.
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Informatief
BG.4

Kwartaalrapportage over het eerste kwartaal 2011
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de geleverde informatie.

BG.5

Terugblik 100 dagen Brandweer Hollands Midden; presentatie door dhr. J.J. Zuidijk
Dhr. Zuidijk zet aan de hand van een presentatie uiteen wat in de eerste 100 dagen van de geregionaliseerde brandweer is bereikt en wat er nog moet worden gedaan.
Waar staat de brandweer na 100 dagen?
• De ontvlechting van de brandweer vanuit de gemeenten is bijna gereed; met vijf gemeenten
moeten de afspraken rond huisvesting nog worden afgerond;
• De plaatsing van medewerkers is afgerond; er zijn geen bezwaren binnengekomen. Met een
aantal medewerkers moeten nog individuele arbeidsvoorwaardengesprekken worden gevoerd;
• Er zijn 60 vacatures; 40 ervan zijn opengesteld; hiervoor wordt momenteel geworven;
• De salarisbetaling verloopt goed, ook die aan de vrijwilligers. Wel moeten soms herberekeningen worden uitgevoerd en zijn de personeelsdossiers nog niet helemaal compleet;
• De facturenafhandeling is op orde; de brandweer krijgt hierdoor ook inzicht in de verplichtingen
van de gemeenten;
• Het ICT-netwerk wordt steeds stabieler;
• De postafhandeling is nu op orde, na een vertraging in de maanden februari/maart 2011. Dit
verklaart ook wat mw. Bloemen heeft aangekaart, t.w. de achterstand in advisering over evenementen en brandveiligheid gebouwen;
• De ingestelde servicedesk en de inzet van dienstverleners is een groot succes.
De brandweer staat na 100 dagen voor, op of over de drempel van nieuwe werkwijzen en een
nieuwe werkverdeling. Per proces zijn er verschillen in voortgang aan te wijzen, er is behoefte aan
nieuw gemeenschappelijk beleid en aan duidelijkheid over bevoegdheden en budgetten.
Wat gaat de brandweer de komende 200 dagen doen?
• Het vervolgen van de organisatie-inrichting: vaststelling facilitair concept, nieuwe OR/GO,
doorontwikkeling procesmatig werken, opstellen van een nieuwe mappenstructuur en een
rooster 24-uursdienst;
• Het vastleggen van personeelsregelingen als privacyreglement, verlofregistratie, nevenfuncties, aanstellingen en bevorderingen, lief-en-leed, etc.;
• Het besturingssysteem voor 2012-2015 op orde brengen;
• Werken aan een aantal sectoroverstijgende projecten als: ontwikkelen bestuurs- en managementinformatie met behulp van het programma Aristoteles, het opzetten van de digitale
bereikbaarheidskaart, de routekaart naar de Cebeonfinanciering, het vaststellen van het dekkingsplan en de aanschaf van een aantal nieuwe tankautospuiten;
• Deelnemen aan veiligheidsregiobrede projecten als: opstellen van risicoprofiel, beleidsplan en
crisisplan en de inrichting van de nieuwe hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie.
Dhr. Zuidijk besluit zijn presentatie met een kort gedicht:
Schouder aan schouder met hetzelfde doel
Uit hetzelfde hout, met hetzelfde gevoel
Wat er gebeurt alles kunnen we aan
Zolang we maar schouder aan schouder staan
Dhr. Mans vraagt wat de brandweer nodig heeft van het bestuur om de regionalisering goed af te
ronden.
Dhr. Zuidijk geeft aan dat hiervoor de laatste twee regels van de presentatie gelden: door samen
de schouders eronder te zetten kan van de regionalisering een succes worden gemaakt.
De aanwezigen spreken hun waardering uit voor de grote inspanningen die het brandweerpersoneel zich getroost heeft om tot dit resultaat te komen.
De voorzitter dankt dhr. Zuidijk voor zijn heldere presentatie.
De aanwezigen nemen kennis van de geleverde informatie.
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Sluiting
De voorzitter meldt dat dit de laatste AB-vergadering is voor de dames Weber en Berkheij. Mw.
Weber gaat de brandweerkolom versterken als hoofd Planvorming en mw. Berkheij gaat met FPU.
Beide dames ontvangen naast woorden van dank een fraaie bos bloemen.
De voorzitter dankt allen voor de constructieve inbreng en sluit de bijeenkomst om 11.25 uur.
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal
College Politie Hollands Midden 2011
Nummer
2011/A01

Gremium
Multidisciplinair

2011/A02

Multidisciplinair

2011/A03

Multidisciplinair

2011/A04

Multidisciplinair

2011/A05

Multidisciplinair

2011/A06

Multidisciplinair

2011/A07

Multidisciplinair

2011/A08

Multidisciplinair

2011/A09

Multidisciplinair

Omschrijving
Benoeming DB-leden:
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten:
1. De heer H.B. Eenhoorn, waarnemend burgemeester Alphen aan
den Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van zowel de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden als het Regionaal College politie Hollands Midden.
2. De heer K.J.G. Kats, burgemeester gemeente Zuidplas, aan te
wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van zowel de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden als het
Regionaal College politie Hollands Midden.
Documenten i.v.m. gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Het Algemeen Bestuur besluit de volgende documenten vast te stellen, met inbegrip van een aantal nummerwijzigingen:
a. organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2011
b. financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden
c. treasurystatuut Veiligheidsregio Hollands Midden
d. controleprotocol 2011 Veiligheidsregio Hollands Midden
e. controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden
Aanwijzingen plaatsvervangend Korpsbeheerder
Het Regionaal College Politie Hollands Midden besluit:
De waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer
H.B. Eenhoorn, aan te wijzen als tweede plaatsvervangend korpsbeheerder van de Politie Hollands Midden.
Convenant Calamiteitenzender VRHM en Omroep West
Het Algemeen Bestuur besluit:
Nog niet in te stemmen met het convenant Calamiteitenzender
VRHM en Omroep West, maar eerst de behandeling van de gemaakte opmerkingen af te wachten.
Convenant Drinkwater
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten:
1. Het convenant Drinkwater en bijbehorende actielijst vast te stellen.
Convenant VRHM en crisispartners waterhulpverlening
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het convenant ‘VRHM en crisispartners waterhulpverlening’ vast
te stellen.
Projectplan regionaal crisisplan
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.
Normenkader Oranje Kolom
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het normenkader Oranje Kolom vast te stellen;
2. De ambitie neer te leggen om binnen de beleidsperiode 2012
t/m ultimo 2015 te voldoen aan het normenkader Oranje Kolom.
‘Samenwerken loont’
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de besteding van de verhoogde rijksbijdrage
Brede Doeluitkering Veiligheidsregio’s (BDVR), conform lijst 1
onder punt 4 van deze beslisnotitie;
2. Akkoord te gaan met een taakstelling om de tekorten zoals die
thans worden voorzien voor 2012-2015 (zie lijst 1 onder punt 4
van deze beslisnotitie) te dekken en het Dagelijks Bestuur op te
dragen het Algemeen Bestuur bij de begrotingsvaststelling op 23
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10.02.2011

31.03.2011

31.03.2011

31.03.2011

31.03.2011

31.03.2011

31.03.2011

31.03.2011
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2011/A10

Multidisciplinair

2011/A11

Multidisciplinair

2011/A12

Multidisciplinair

2011/A13

Multidisciplinair

2011/A14

Multidisciplinair

2011/A14

Multidisciplinair

juni a.s. passende voorstellen te presenteren over de invulling
van deze taakstelling;
3. De deelnemende gemeenten voor te stellen dat zij gezamenlijk
de monodisciplinaire gemeentelijke maatregelen die in deze beslisnotitie worden genoemd met betrekking tot de invulling van
gemeentelijke piketfunctionarissen (€ 75.000) en opleidingtraining-oefenen (OTO) team bevolkingszorg (€ 58.400) bekostigen via een verhoging van de inwonerbijdrage (maximaal €
0,18) aan het programma Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing per 1 januari 2012;
4. Het Dagelijks Bestuur op te dragen het Algemeen Bestuur bij de
begrotingsvaststelling op 23 juni a.s. te informeren over de
voortgang van de zoektocht om de maatregelen die niet bekostigd kunnen worden uit de verhoogde rijksbijdrage BDVR (zie
lijst 2 onder punt 4 van deze beslisnotitie), binnen de beschikbare middelen alsnog uit te kunnen voeren.
Begrotingsuitgangspunten 2012
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de hieronder beschreven begrotingsuitgangspunten 2012;
2. De indexering 2012 vast te stellen conform het voorstel (concept
van 8 maart 2011) van de ‘Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen’, gebaseerd op de index Bruto
Binnenlands Product, zijnde 2.0% en deze toe te passen op de
startbijdrage 2012 van gemeenten.
3. De in de beslisnotitie ‘Samenwerking loont’ genoemde gemeentelijke monodisciplinaire maatregelen, zijnde invulling
gemeentelijke piketfunctionarissen ad € 75.000 en opleidingtraining-oefenen (OTO) Team Bevolkingszorg ad € 58.400, middels een verhoging van de inwonerbijdrage op te nemen
(programma BGC).
Dhr. Buijserd van Nieuwkoop heeft tegen beslispunt 2 gestemd.
Blauwdruk netcentrisch werken
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de blauwdruk netcentrisch werken en de
competentieprofielen Informatiemanager BT en Informatiecoördinator TBZ (Team BevolkingsZorg). De wijzigingen zijn
gefundeerd op de ervaringen tijdens de BT proeftuinen en ROT
experimenten van mei en juni 2010 en bespreking met een
aantal DB leden en BT adviseurs.
2. De blauwdruk netcentrisch werken en de competentieprofielen
Informatiemanager BT en Informatiecoördinator TBZ vast te stellen.
Buurtbemiddeling
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. De notitie ‘Bestuurlijke impuls buurtbemiddeling’ vast te stellen.
Samenwerken in het publieke domein
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. De handreiking ‘Samenwerking in het Publieke Domein’ voor
kennisgeving aan te nemen en deze beschikbaar te stellen voor
gemeenten en andere partners.
2. Aan gemeenten het advies uit te brengen structurele samenwerking binnen de handhaving te intensiveren en te versterken door
het afsluiten van handhavingsarrangementen.
Dienstverleningsovereenkomst RDOG HM en VRHM
Het Algemeen bestuur besluit:
1. De DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) met de RDOG vast te
stellen.
Convenant calamiteitenzender VRHM – Omroep West
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West.
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2011/A14

Multidisciplinair

2011/A14

Multidisciplinair

2011/A14

Multidisciplinair

2011/A14

Multidisciplinair

2011/A14

Multidisciplinair

2011/P01

Politie

2011/P02

Politie

2011/P03

Politie

2011/P04

Politie

2011/P05

Politie

2011/P06

Politie

2011/BG01

Brandweer/
GHOR

2011/BG02

Brandweer/
GHOR

Klachtenregeling VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De klachtenregeling VHRM vast te stellen.
Rampbestrijdingsplan AkzoNobel
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Rampbestrijdingsplan AkzoNobel Sassenheim vast te stellen;
2. De burgemeester van Teylingen te adviseren het rampbestrijdingsplan AKZO uit 2004 in te trekken na definitieve
besluitvorming van het rampbestrijdingsplan AkzoNobel 2011.
Risicocommunicatieplan
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Risicocommunicatieplan Veiligheidsregio Hollands Midden
vast te stellen.
Financiële verantwoording MKA 2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De financiële verantwoording 2010 van de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden vast te stellen.
Vereenvoudiging bekostiging BOPZ-online
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Te kiezen voor model 1, t.w. vereenvoudiging van de doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online door middel
van een bedrag per inwoner;
2. Het bestuur van de RDOG positief te adviseren over het door het
Algemeen Bestuur gekozen model.
Aflopen convenant schoolveiligheid
Het Regionaal College besluit:
1. Het convenant schoolveiligheid (2005-2010) niet meer te vernieuwen.
Werving leden Klachtencommissie / CTAZ
Het Regionaal College besluit:
1. Geen nieuwe leden te werven voor de Klachtencommissie, tevens de Commissie Toezicht op de Arrestantenzorg (CTAZ),
maar de benoeming van de zittende leden te verlengen.
Wijziging instellingsregeling vtsPN
Het Regionaal College besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Instellingsregeling Voorziening tot samenwerking Politie Nederland.
Korpsjaarverslag 2010
Het Regionaal College besluit:
1. Het Korpsjaarverslag 2010, inclusief Jaarrekening 2010, vast te
stellen.
Invoeringsplan Burgernet
Het Regionaal College besluit:
1. Het Invoeringsplan Burgernet vast te stellen.
Aanvullend Beleidsplan 2011
Het Regionaal College besluit:
1. Het Aanvullend Beleidsplan 2011 van de Politie Hollands Midden
vast te stellen met uitzondering van punt 4 van de Landelijke
Prioriteiten 2011-2014: Aanpak dierenmishandeling;
2. De Minister van Veiligheid en Justitie schriftelijk mede te delen
dat het Regionaal College van de Politie Hollands Midden de
aanpak van dierenmishandeling niet tot zijn prioriteiten rekent.
Jaarplan 2011 GHOR Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Jaarplan GHOR HM 2011 vast te stellen (GR art. 12 lid 2c).
Monodisciplinair jaarplan 2011 opleiden, trainen en oefenen
GHOR HM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het monodisciplinaire Jaarplan 2011, Opleiden, Trainen en Oefenen, GHOR Hollands Midden vast te stellen (GR art.12 lid 2c).
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2011/BG03

Brandweer/
GHOR

2011/BG04

Brandweer/
GHOR

Jaarbericht GR VRHM 2010
23.06.2011
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het jaarbericht 2010 en de voorgestelde resultaatbestemmingen
vast te stellen, met de kanttekening dat de gemeente Lisse een
voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van het inzetten van de
voorgestelde resultaatbestemmingen.
Programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015
23.06.2011
Het Algemeen bestuur besluit:
1. De programmabegroting 2012 en meerjarenramingen 20132015 vast te stellen, met de kanttekening dat de gemeente Alphen aan den Rijn voor wat betreft de indexeringen ook voor
gemeenschappelijke regelingen de nullijn hanteert.
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Doorlopende actielijst AB

A.1

Verg Nr. Zie nr.
AB
41

Datum Ag.
26-3-2009

Onderwerp
GNK

AB

54

25-6-2009

H. Meijer
Aanbesteding accountant In 2011 aanbesteden accountantscontrole voor 2012 t/m
2015. Aanbestedingsprocedure is gestart en begin 2012
afgerond. De deadline is hierop aangepast (was 1 juli 2011)

AB

64

25-3-2010 A.9

Begrotingsuitgangspunten 2011

AB

66

25-3-2010 Rond- Schoolbeschietingen
vraag

Nagaan op welke wijze en in welk gremium dit onderwerp
J. Stikvoort
kan worden geagendeerd. De rondvraag is gedaan nav een
externe bijeenkomst over dit thema. Dit onderwerp heeft
inmiddels ook de nodige aandacht gehad bij de betrokken
partijen/hulpdiensten. Gelet hierop en het gegeven dat het
dit actiepunt reeds enige tijd op de lijst staat, wordt
voorgesteld dit actiepunt als afgehandeld te beschouwen.

Afgehandeld

AB

74

24-6-2010 BG.2

Jaarbericht 2009 GR
RBHM/GHOR

H. Meijer
Agenderen stellen van maxima aan reserves als nieuwe
brandweerorganisatie een feit is. Bij de
begrotinguitgangspunten 2013 zal hiervoor een beslisnotite
worden opgesteld. De deadline is hierop aangepast (was 1
juli 2011)

In behandeling

AB

90

11-11-2010 BG.5

Fiscale gevolgen Wvr

Een schriftelijke instemming van Belastingdienst inzake het H. Meijer
met terugwerkende kracht tot 1 jan. 2011 verkopen van
kazernes, toezenden aan betrokken gemeenten. De
instemming is verstuurd aan de betreffende gemeenten. Dit
actiepunt is daarom afgehandeld.

Afgehandeld

Printdatum: 31-10-2011

Omschrijving actie
Verantw.
Streven naar uitkomst notitie GNK van GHOR NL m.n.
J. Bernsen
landelijke uniformiteit en spreidingsplan; indien BZK negatief
overnemen GNK's tot 1 jan. 2011. Minister heeft ingestemd
met nieuw spreidingsplan. Twee GNK's blijven gehandhaafd
tot 1-1-2015. Het bestuur van de veiligheidsregio is hierover
geinformeerd per brief d.d. 21 april jl. Dit actiepunt is
daarom afgehandeld.

Scenarioverkenning uitvoeren voor begrotingen na 2010
met taakstellingen 5%, 10% en hogere percentages.
Conform AB-besluit 29-1-09 wordt in 1 e jaar van nieuwe
brandweerorganisatie beleid ontwikkeld waarmee
brandweerzorg in HM op termijn kan worden gerealiseerd
voor referentiebudget dat gemeenten via Gemeentefonds
ontvangen als fictief voor de brandweertaak. Komt naar
voren in begroting 2013.

H. Meijer

Status
Afgehandeld

Gereed

In behandeling

29-3-2012

In behandeling

Voorjaar
2012

29-3-2012
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Doorlopende actielijst AB

A.1

Verg Nr. Zie nr.
AB
93

Datum Ag.
31-3-2011 A.11

Onderwerp
Samenwerken loont'

Omschrijving actie
Verantw.
Bij begrotingsbehandeling AB juni: presenteren passende
H. Meijer
voorstellen over invulling taakstelling; en informeren over
zoektocht om wat nu niet kan binnen beschikbare middelen
alsnog uit te voeren. Op dit moment wordt gekeken hoe de
resterende actiepunten opgepakt kunnen worden binnen de
actiepunten van het beleidsplan en de eerste jaarschijf van
het beleidsplan 2012. De deadline is hierop aangepast (was
23 juni 2011).

Status
Gereed
In behandeling
29-3-2012

AB

94

31-3-2011 A.13

Presentatie netcentrisch
werken

Afgehandeld

AB

99

23-6-2011 Rond- Advisering aan
vraag Zoeterwoude

Digitaal ter beschikking stellen. Van de, tijdens het AB van H. Meijer
23 juni 2011 gehouden presentatie, is een informatieboekje
gemaakt dat is toegezonden aan de gemeenten en ter
beschikking is gesteld op het besloten deel van de website
www.vrhm.nl.
Nagaan waarom advisering vanuit brandweer aan
H. Meijer
Zoeterwoude stagneert. N.a.v. dit bericht is er een overleg
geweest . Inmiddels zijn diverse acties ondernomen die er
voor zorgen dat de advisering niet meer stagneert. Dit
actiepunt is daarom afgehandeld.

AB

100

23-6-2011 P.3

Printdatum: 31-10-2011

Aanvullend beleidsplan
2011

Minister van VenJ schriftelijk meedelen dat RC politie
H. Lenferink
Hollands Midden aanpak dierenmishandeling niet tot zijn
prioriteiten rekent. De brief aan de minister is verstuurd. Dit
actiepunt is daarom afgehandeld.

Afgehandeld

Afgehandeld
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A.2
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 10-11-2011
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te vragen
bij de ambtelijk secretaris.

Ingekomen stukken
1.

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :

2.

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :

Voorstel

:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude
20-07-2011
Verzoek om de bedrijfsbrandweerrapportage Heineken Brouwerij Zoeterwoude
B.V. goed te keuren
Sinds de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s is het aanwijzen van een
bedrijfsbrandweer een bevoegdheid van het bestuur van de veiligheidsregio. Door
de gemeente Zoeterwoude zijn, in overleg met alle betrokkenen, de
voorbereidingen gedaan voor de besluitvorming over het aanwijzen van een
bedrijfsbrandweer bij Heineken. Dit traject is in gang gezet voor de
inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s. In casu is geen sprake van een
aanwijzing van een bedrijfsbrandweer, maar van het goedkeuren van een
bedrijfsbrandweerrapportage waardoor de aanwijzing van een bedrijfsbrandweer
achterwege kan blijven. Dit is, zoals reeds gezegd, een besluit van het bestuur van
de veiligheidsregio.
Medio september jl. heeft een inspectie plaatsgevonden bij Heineken, waarbij is
geconcludeerd dat de maatregelen in de bedrijfsbrandweerrapportage zijn
uitgevoerd. De verdere bestuurlijke besluitvorming (geen aanwijzing
bedrijfsbrandweer Heineken) wordt nu voorbereid door de sector Risicobeheersing
Brandweer Hollands Midden.
Veiligheidsberaad, Rijkswaterstaat en Unie van waterschappen
26-09-2011
Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen de veiligheidsregio’s,
Rijkswaterstaat en/of waterschappen
Voor de beheersing van rampen en crises wordt het belang van goede
samenwerking tussen veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en waterschappen steeds
groter. Vrijwel iedere ramp of crisis heeft namelijk een relatie met de door
waterschappen en Rijkswaterstaat beheerde infrastructuur. Doelstelling van het
convenant is om tussen de veiligheidsregio’s, regionale diensten van
Rijkswaterstaat en/of waterschappen tot eenduidige, uniforme
samenwerkingsafspraken te komen. In het convenant worden onder andere
afspraken gemaakt rondom melding, alarmering, leiding en coördinatie,
gezamenlijk opleiden en oefenen en deelname aan (crisis)overleggen. Regionale
uitvoeringsafspraken kunnen worden vastgelegd in de actielijst behorende bij het
convenant. Het convenant is bestuurlijk vastgesteld door het Veiligheidsberaad,
Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. Tevens is het convenant
bestuurlijk bekrachtigd door de Stuurgroep Management Overstromingen.
Ter kennisname. Op 17 oktober jl. heeft een eerste ambtelijk overleg
plaatsgevonden tussen de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat Zuid-Holland.
Tevens is er overleg met de waterschappen (waarmee overigens al een
convenant is gesloten). De verdere voorbereiding wordt opgepakt door het team
Multidisciplinaire Planvorming van Brandweer Hollands Midden.
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3.

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
07-10-2011
C2000 DIPP-lijst
VenJ werkt samen met diverse partners aan het verbeteren van C2000, het
radiocommunicatienetwerk voor de hulpdiensten. Het project ‘Oplossen
Dekkingsissues Nederland’ (ODIN) richt zich op het oplossen van 53
dekkingsproblemen in C2000. Uitgangspunt is dat de belangrijkste
dekkingsproblemen worden opgelost. Dat gebeurt aan de hand van de
zogenaamde Dekkingsissue Prioritering Procedure (DIPP-lijst). In fase I van het
project zijn technische maatregelen uitgewerkt om de voor C2000 beschikbare
frequentieruimte te optimaliseren. In fase II zullen alle opstelpunten t.b.v. de
dekkingsproblemen worden gerealiseerd. Er wordt uitgegaan van een doorlooptijd
van 2 jaar. Voor Hollands Midden gaat het om dekkingsproblemen in de volgende
gebieden: Gouda Goverwelle e.o.; Nieuwkoop; Lisse Keukenhof.
Ter kennisname. De betrokken gemeentebesturen worden door de minister
geïnformeerd over de noodzaak tot het bijplaatsen van opstelpunten en verzocht
om hun medewerking daarbij.
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A.3
MEDEDELINGEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 10 november 2011
1. Convenant voor interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio’s in de provincie
Zuid-Holland
Op 8 september jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het convenant voor interregionale
samenwerking tussen de vier veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland (het convenant is als
bijlage bijgevoegd).
2010 was het Jaar van het transport en veiligheid in de provincie Zuid-Holland. In dit jaar hebben
provincie, veiligheidsregio’s en andere partners samengewerkt op dit thema. Een van de
leerpunten was, dat er behoefte is aan nieuwe bestuurlijke afspraken over de borging van
bovenregionale samenwerking bij rampen en crises (veiligheidsregio grensoverschrijdend). Deze
behoefte is eens te meer versterkt door de brand in Moerdijk.
Het afgesloten convenant is hiervan het resultaat. Het is een set van coördinatieregels inzake
onderlinge afstemming en besluitvorming, informatievoorziening en crisiscommunicatie. Het
convenant regelt geen overdracht van formele bevoegdheden, ten tijde van een bovenregionale
ramp of crisis (veiligheidsregio grensoverschrijdend). Dit is een situatie waarin de Wet
veiligheidsregio’s niet voorziet (regelt tot en met bovenlokale ramp of crisis; GRIP-4).
Het convenant draagt geen formele bevoegdheden over, maar geeft een set van coördinatieregels
bij bovenregionale rampen en crises.
De afspraken in het convenant vereisen een nadere uitwerking en implementatie. Dit zal worden
opgepakt in samenwerking met de overige veiligheidsregio’s. Hierbij zal ook gekeken worden naar
de bovenregionale afspraken in de coördinatieplannen voor de dijkringen. Tevens zullen met de
andere veiligheidsregio’s die grenzen aan Hollands Midden (Kennemerland, AmsterdamAmstelland en Utrecht) soortgelijke afspraken gemaakt dienen te worden. Dit is ook een actiepunt
vanuit het regionaal beleidsplan.
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A.4
Bijlage 1

Aan:

Veiligheidsberaad

Doorkiesnummer:

026-3552499

Datum:

Datum poststempel

Van:

Onderwerp:

Bureau Veiligheidsberaad

Verslag vergadering Veiligheids- Provinciehuis, Utrecht
beraad d.d. 23 september 2011

Locatie:

CONCEPT VERSLAG
Aanwezigen: de heer Th.C. de Graaf (voorzitter), mevrouw W.R. de Boer (secretaris), de heer J.J. van
Aartsen, de heer A. Aboutaleb, de heer J.C.G.M. Berends (vervangt de heer G.J. de Graaf), de heer
P.I. Broertjes, de heer P.M. Bruinooge, de heer H.M.F. Bruls, de heer F.J.M. Crone, mevrouw
G.H. Faber, de heer K.S. Heldoorn, de heer H.A.G. Hellegers (vervangt de heer A.G.J.M. Rombouts),
de heer O. Hoes, mevrouw A. Jorritsma, de heer H.J.J. Lenferink, de heer J.A.H. Lonink, de heer H.J.
Meijer, de heer P. Noordanus, de heer P.E.J. den Oudsten, de heer J.P. Rehwinkel, de heer B.B.
Schneiders, de heer K. Tigelaar (vervangt de heer A.A.M. Brok), de heer A. Wolfsen, de heer J.H.C.
van Zanen (vervangt de heer E.E. van der Laan)
Afwezig met kennisgeving of met vervanging: de heer A.A.M. Brok, de heer R. van Gijzel, de heer G.J.
de Graaf, mevrouw P.C. Krikke, de heer E.E. van der Laan, de heer A.G.J.M. Rombouts
Ambtelijk aanwezig: mevrouw R.W.C. Clabbers (ministerie van VenJ), de heer E. d'Hondt (GHOR NL),
de heer N. van Mourik (VR M.W. Brabant), mevrouw C.M. van de Wiel (RRC)
Notulist: de heer A.B. van der Kooij (NSNL)

01. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Thom de Graaf opent de vergadering, memoreert de ontvangen afmeldingen, de aanwezige
vervangers en heet iedereen van harte welkom; in het bijzonder de heer Pieter Broertjes, de nieuwe
burgemeester van Hilversum. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
02. Vaststelling verslag Veiligheidsberaad 13 mei 2011
Zowel inhoudelijk als tekstueel is er vanuit de vergadering geen commentaar op het verslag van het
Veiligheidsberaad d.d. 13 mei 2011.
Naar aanleiding van agendapunt 12, onderwerp Nationaal Noodnet, vraagt de heer Rehwinkel of er al
meer duidelijkheid is over de kosten welke gepaard gaan met de vervanging van de oude
aansluitingen.
De heer Lenferink licht toe dat het proces niet zo soepel gaat vanwege de vele schijven waarlangs het
verloopt. Dat is echter geen reden om te wachten met de nieuwe aansluitingen. Die operatie is simpel
(oude stekker eruit/nieuwe stekker erin) en leidt niet tot noemenswaardige kosten.
In de aanbieding van KPN worden echter extra faciliteiten geboden. De eventuele aanschaf van zulke
extra's brengt natuurlijk wel kosten met zich mee voor de opdrachtgever in kwestie. Ook blijkt dat door
de effectuering van de nieuwe aansluitingen diverse regio's en gemeenten besluiten tot
locatiewijzigingen van noodtelefoons. Ook die aanpassingen kosten, zij het in bescheiden mate, geld.
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Met dank aan de notulist stelt de voorzitter het verslag ongewijzigd vast.
03. Ingekomen en uitgaande stukken
De voorzitter stelt vast dat de vergadering kennis heeft genomen van het overzicht ingekomen en
uitgaande stukken. Er zijn over dit agendapunt geen vragen of opmerkingen.
04. Actualiteiten en mededelingen
Miljoenennota/Rijksbegroting
De voorzitter meldt dat het bureau Veiligheidsberaad de Miljoenennota, die deze week aan de
Tweede Kamer is aangeboden, heeft geanalyseerd. Momenteel wordt die analyse uitgewerkt en zal
op korte termijn aan de voorzitters van de Veiligheidsregio worden toegestuurd.
Enkele in het oog springende punten: de korting op de BDur wordt doorgevoerd, maar de post voor de
Veiligheidsregio’s op de rijksbegroting blijft ongeveer gelijk. Dit betekent dat de korting op de BDUR
niet een besparing is maar door het ministerie voor andere doeleinden aan de veiligheidsregio’s wordt
onttrokken. Het DB Veiligheidsberaad zal hierover met de minister spreken.
04a. Presentatie van dhr. Noordanus over Chemie Pack brand en Inspectierapporten
De heer Noordanus geeft deze presentatie naar aanleiding van de zeer grote brand die op 5
januari 2011 heeft gewoed bij het verwerkingsbedrijf Chemie Pack in Moerdijk. Daarbij is het
belangrijk te weten dat het bedrijf op dat moment handelde in strijd met de afgegeven vergunningen.
Honderden kunststofvaten met daarin circa 300.000 liter brandgevaarlijke chemicaliën werden, in strijd
met de vergunning, opgeslagen op het buitenterrein. Tevens was er explosiegevaar als gevolg van de
aanwezigheid van een container met vele duizenden liters aceton.
De brandweer was snel ter plaatse en aanvankelijk was er vreugde over de wijze waarop deze zeer
complexe brand werd bestreden. Vervolgens werden er ook snel kritische vragen gesteld over de door
de brandweer gekozen aanpak.
De ongekend heftige brand vroeg ook op tal van andere fronten de aandacht en inzet van vele
betrokkenen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de volksgezondheid, de gezondheidszorg voor de
aanwezigen bij de brand, het milieu en de samenwerking tussen de vele overheidspartijen.
Vervolgens belicht de heer Noordanus in zijn presentatie vier specifieke punten met betrekking tot de
brand bij Chemie Pack:
• Opschalen en afschalen
• Mismatch ramppreventie en milieuhandhaving
• Gezondheidsmanagement & milieu-informatie
• The day after
Opschalen en afschalen
Voor de eerste keer in de regio (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) was er bij de brand in
Moerdijk sprake van het opschalen van GRIP3 naar GRIP4. Bij het beoordelen van de operationele
hoofdstructuur was die opschaling eigenlijk niet aan de orde; er was sprake van één gemeente, één
incidentlocatie en één effectgebied.
In Zuid-Holland Zuid werd wel direct opgeschaald, want de rookpluim van de brand bestreek vele
gemeenten. De opschaling in M.W. Brabant kwam niet tot stand op basis van de operationele
hoofdstructuur, maar naar aanleiding van de maatschappelijke commotie die ontstond over mogelijke
milieugevolgen van de brand. Die opschaling leidde echter tot twee beleidsstromen; een
gemeentelijke en een regionale. De heer Noordanus stelt: wees voorzichtig met opschalen. Branden
en ongelukken vinden meestal plaats in gemeenten. Wanneer bij opschaling beleid en coördinatie
vervolgens op grote(re) afstand komen te staan van de incidentlocatie, dan wordt het risico van
verwarring en misverstanden groter. Wanneer de noodzaak tot opschaling evident is, doe het dan
goed en pak de zaken vanuit één hand aan.
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Ook het, bij opschaling (in publicitair gevoelige situaties), buiten spel komen te staan van de
burgemeester van de incidentgemeente vereist extra aandacht en is een element van overweging bij
het besluit tot opschaling.
Mismatch ramppreventie en milieuhandhaving
Op papier was er bij Chemie Pack sprake van een bedrijf met een ordentelijke vergunning die
gehandhaafd werd volgens de BRZO-protocollen, maar de brandweer zat in een adviespositie en de
Veiligheidsregio was bezig met een aanwijzing bedrijfsbrandweer. Legt men vervolgens alle
deelcompetenties naast elkaar dan hebben de betrokken overheden en organisaties de regie en
strategie op het gebied van ramppreventie niet goed c.q. onvoldoende op orde.
In dat kader staat in M.W. Brabant het congruent maken van de RUD met de grenzen van de
Veiligheidsregio al geruime tijd op de agenda. Door middel van één regeling en (mogelijk) een
centrale bureauvoering kan de fragmentatie ten aanzien van milieuzaken worden aangepakt. Dit is
belangrijk, zeker met een industriegebied als Moerdijk in de regio.
Gezondheidsmanagement & milieu-informatie
Bij de milieubrand in Moerdijk viel op dat de gewenste milieu-informatie niet tijdig beschikbaar was en
daarnaast helaas niet eenduidig van aard was. Hoewel verklaarbaar, maar bij rampen bijzonder lastig,
houden milieuspecialisten altijd de nodige slagen om de arm. Tevens blijkt dat, wanneer er wel milieuinformatie aanwezig is, deze informatie vaak slecht te communiceren is en milieuspecialisten niet of
nauwelijks betrokken zijn bij het incident in kwestie.
Kortom, op het terrein van gezondheidsmanagement en milieu-informatie moet nog veel verbeterd
worden.
The day after
De brandweer was op tijd op de plaats van de ramp, met inzet van 400 man werd de brand met
succes gedoofd, maar binnen de kortste keren stond een stoet aan functionarissen op de stoep.
VROM-inspectie, Arbo-inspectie, IOOV, IGZ, kortom een stapel aan rapporten en berichten waar – in
de bestuurlijke, politieke dynamiek van een incident als Chemie Pack – de voorzitter van de
Veiligheidsregio feitelijk nog niets mee kan, omdat zijn formele verantwoording pas kan plaatsvinden
op het moment dat het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is uitgebracht (eind 2011).
Om meer lijn te brengen in het management en het verantwoordingsproces bij de nasleep van een
grootschalig incident, zoals de brand bij Chemie Pack, stelt de heer Noordanus voor om te
onderzoeken of de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een sterkere, coördinerende (regie)rol gebracht
kan worden.
De Veiligheidsregio M.W. Brabant heeft een reportage laten maken over de wijze waarop de grote
brand is bestreden bij Chemie Pack in Moerdijk. Deze reportage (DVD) is beschikbaar voor alle leden
van het Veiligheidsberaad. Juist de wijze waarop de brand is bestreden is de kwestie waarop het
bestuur van de Veiligheidsregio grondig van mening verschilt met de IOOV. De achterliggende
argumentatie wordt duidelijk bij het bekijken van de reportage.
Naar aanleiding van de presentatie door de heer Noordanus worden de volgende punten aan de orde
gesteld.
De heer Den Oudsten geeft aan dat, bij het ongeluk met het dak van het FC Twente stadion, de
Onderzoeksraad voor Veiligheid zich bereid toonde om te zoeken naar samenwerkingsverbanden
waar ook de lokale overheid iets aan heeft. Wellicht dat de heer Joustra van de Onderzoeksraad
uitgenodigd kan worden om het Veiligheidsberaad te informeren over zijn visie en aanpak.
De heer Crone is verrast door de conclusie van de heer Noordanus dat niet te hoog opschalen de
voorkeur verdiende boven de gebruikelijke aanpak om te starten met een hoge opschaling van het
incident, om vervolgens (mogelijk) af te schalen.
In zijn reactie geeft de heer Noordanus aan, even los van de operationele hoofdstructuur en de
inschalingsprotocollen, dat – naar zijn mening en ervaring – het de voorkeur verdient om de
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coördinatie zo dicht mogelijk bij het incident te houden. Er heerst een cultuur van het stapelen van
coördinatie op coördinatie. Over-coördinatie ligt dus op de loer en het is zaak om zoveel en zo goed
mogelijk aan te sluiten op de operationele lijnen.
Met instemming van de vergadering dankt de voorzitter de heer Noordanus voor zijn boeiende
uiteenzetting. Tevens stelt de voorzitter de vraag aan de orde welke positie het Veiligheidsberaad
thans zou moeten innemen, vooral gelet op hetgeen de heer Noordanus heeft aangekaart bij de
aandachtspunten in zijn presentatie, over de rapporten en over de rol van de verschillende
toezichthouders. Over het antwoord op onder meer die vragen stelt het dagelijks bestuur voor om, in
de eigen kring van het Veiligheidsberaad en mogelijk onder voorzitterschap van de heer Noordanus,
een werkgroep te formeren; proactief en anticiperend op gesprekken met en reacties van de minister.
Mevrouw Jorritsma steunt het voorstel en geeft tevens aan dat ook de veelvoud aan
onderzoeksrapporten en daarbij de vraag of een integraal kader mogelijk is, de aandacht verdient.
De heer Aboutaleb steunt het voorstel en wijst op de integrale aanpak die al wordt toegepast bij het
beleidsterrein van de handhaving. Ook de inspecties kunnen met geïntegreerde teams gaan werken.
De heer Lonink geeft aan dat in een recente Expertmeeting (NVBR) ook is stilgestaan bij het
opschalen in Moerdijk. Zodra het duidelijk is dat er sprake is van effectgemeenten dient er
opgeschaald te worden. Naast de belangrijke elementen die de heer Noordanus aangaf in zijn
presentatie zal er ook gekeken moeten worden naar: aandachtspunten ten aanzien van het
functioneren van de brandweer, de verhouding tot en de rol van de media, het gebruikmaken van
interregionale expertise en samenwerkingsverbanden, alsmede de verhouding en de samenwerking
tussen regionaal en nationaal.
De heer Hoes steunt het voorstel en licht toe dat in zijn regio de burgemeesters van kleine(re)
gemeenten hebben aangegeven dat zij, bij grootschalige incidenten, bij voorkeur opschalen. Dan
kunnen zij de rol van burgervader vervullen en ligt de lead voor de coördinatie en centrale aansturing
bij de Veiligheidsregio.
De heer Lenferink ondersteunt het initiatief om te komen tot een werkgroep, maar wijst op de talrijke
en zeer specifieke kwesties die zich daarbij nog aan zullen dienen. Bijvoorbeeld het aspect van de
commandostructuren wanneer een grootschalig incident plaatsvindt op of nabij de grenzen van
Veiligheidsregio's. Daarover is weinig of niets geregeld.
De heer Bruls ondersteunt het voorstel en deelt de inbreng van de heren Hoes en Lenferink.
De voorzitter geeft aan dat de heer Noordanus met name gevraagd zal worden om een oordeel voor
te bereiden over de vraag wanneer en met welke criteria een GRIP5 niveau in beeld zou kunnen
komen en de vraag of een alternatief in de vorm van GRIP4-Plus niet meer voor de hand ligt. Een
specifiek aandachtspunt is de vaak aanzienlijke, nationale media-uitstraling bij grootschalige
incidenten in de regio.
Verder memoreert de voorzitter de eerder gedane aanbeveling aan de regio's om zowel in de oefening
als in de communicatie met de omliggende regio's te anticiperen op GRIP4 situaties.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met de instelling van een werkgroep onder
leiding van de heer Noordanus. Het DB zal zich buigen over de integratievraag betreffende de
toezichthoudende onderzoeken en de heer Joustra zal worden uitgenodigd om in het VB zijn rol toe te
lichten ten aanzien van zijn nieuwe verantwoordelijkheid.
05. Reactie op inspectierapporten Moerdijk & beleidsreactie VenJ (besluitvormend)
In het kader van hetgeen werd besproken bij de behandeling van agendapunt 4a, stelt de voorzitter
vast dat de vergadering kan instemmen met het voorstel.
De heer Aboutaleb geeft aan bij de bespreking van Netcentrisch Werken terug te willen komen op het
mandaat voor besluitvorming over dat project.
06. Handreiking inbedding GHOR (besluitvormend)
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De voorzitter stelt vast dat het VB kan instemmen met de Handreiking, kennisneemt van het advies
van het dagelijks bestuur over Wpg 2e tranche en het machtigt de portefeuillehouder GHOR tot
verdere afwikkeling.
07. Opdrachtgeverschap projecten natuurbrandbestrijding (besluitvormend)
Naar aanleiding van de selectie van tien Veiligheidsregio's vraagt mevrouw Jorritsma zich af of er bij
die keuze wel een representatieve afweging is gemaakt.
Portefeuillehouder de heer Meijer deelt de opmerking van mevrouw Jorritsma; er heeft geen
representatieve steekproef plaatsgevonden. Het DB/VB voelt zich zeker verantwoordelijk om de
bestrijding van natuurbranden te verbeteren, maar plaatst in zijn reactie onder meer kanttekeningen bij
het onderzoek en geeft tevens aan geen voorstander te zijn van opnieuw een landelijke normering. In
plaats daarvan dient er een handreiking (richtsnoer) te worden gegeven die per regio meer of minder
relevant is, afhankelijk van het lokale risicoprofiel.
De voorzitter stelt vast dat, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, de vergadering instemt
met het opdrachtgeverschap betreffende het project Natuurbrandbestrijding. Het Portefeuillehouders
Overleg Crisisbeheersing (POC) wordt gevraagd om op te treden als stuurgroep.
08. Landelijk model convenant Rijkswaterstaat/Waterschappen (besluitvormend)
De heer Rehwinkel merkt op dat het convenant nogal op West-Nederlandse leest is geschoeid. In de
noordelijke provincies is vaak sprake van een andere situatie. Veel rijkswateren worden beheerd door
provincie(s) en/of waterschappen en ook bij crisismanagement werkt de Veiligheidsregio samen met
die partijen. De heer Rehwinkel vraagt zich tevens af welke regeling er van toepassing is ten aanzien
van de publicatie van convenanten.
De heer Meijer geeft aan dat een convenant – al in de koude fase – bijdraagt tot contact en
samenwerking tussen de betrokken partijen. Het is nuttig om een landelijk model te hebben en dat
staat specifieke regionale afspraken en regelingen niet in de weg. De heer Meijer zal na de
vergadering, de heer Rehwinkel (laten) informeren over de publicatieregeling.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering kan instemmen met het landelijke model voor het
convenant en met de actielijst. De voorzitters VR wordt gevraagd zich blijvend in te zetten voor de
ondertekening en implementatie van het convenant.
09. Conceptvisie meldkamer van de toekomst (meningvormend)
Voor de goede orde geeft de voorzitter aan dat, in tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoeling, er bij
dit agendapunt geen sprake is van besluitvorming, maar van meningvorming.
Vervolgens licht de heer Lenferink toe dat de conceptvisie voortvloeit uit de decemberconferentie van
2010 (uitgangspunt één meldkamerorganisatie op 10 locaties) en de ministeriële toezegging over een
mogelijk ruimere interpretatie van het regeerakkoord en de beschikbaarheid van middelen.
In de stuurgroep passeerden daarna talrijke thema's de revue en tijdens de laatste
stuurgroepvergadering (juni 2011) zijn procesafspraken gemaakt over de resterende geschilpunten,
zodat doorgegaan kon worden met de conceptvisie als randvoorwaarde voor het verdere proces.
Helaas ontstond er na die junivergadering een nieuwe situatie. Vooral vanuit de witte kolom werd er –
ondanks eerdere instemming – afstandgenomen van de conceptvisie. Daarbij gaat het om kwesties
als:
• de splitsing van intake en uitgifte
• de arbeidsrechtelijke positie van het gehele meldkamerpersoneel
• de strekking van de uitvraagprotocollen
Alles overziend is op dit moment de conclusie dat er een onvoldoende breed draagvlak is om over te
gaan tot besluitvorming.
Aanvullend attendeert de voorzitter op het feit dat, in weerwil van de thans dreigende vertraging, het
ministerie de bezuiniging (10 miljoen per 2015) ten laste van de gemeentekas, al heeft ingeboekt.
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Mevrouw Jorritsma vindt dat het ministerie niet moet streven naar de ideale meldkamer voor de
komende 100 jaar. Zij ziet liever dat er ruimte wordt geboden aan een evolutionaire aanpak; in diverse
regio’s is de opschaling immers al geruime tijd gaande. Men kan niet eindeloos wachten op het
ministerie van VenJ, ook met het oog op investeringen in lopende opschalingstrajecten.
De heer Aboutaleb deelt de mening van mevrouw Jorritsma en roept de collega's op om achter het
besluit te blijven staan van de bestuurlijke conferentie in 2010; model 10-10, en een besparing van
vijftig miljoen euro. Het ministerie dient haast te maken en aan te sluiten bij de dynamiek in het land.
Mevrouw Faber bevestigt de goede intenties en voortgang in haar regio om samen met buurregio’s te
komen tot opschaling en besparingen. De discussies op rijksniveau dragen helaas niet bij aan de
spoedige totstandkoming van een interregionale meldkamer. Niet alleen het proces baart mevrouw
Faber zorgen, maar ook het risico van weer nieuwe standpunten over de ideale meldkamer, het aantal
en de regio-indeling.
In zijn reactie geeft de heer Lenferink aan dat het goed is wanneer het VB de door de heer Aboutaleb
gememoreerde uitgangspunten nogmaals bevestigt.
Ten aanzien van het maximale aantal meldkamers is primair uitgegaan van de politieregio's. Het
introduceren van weer een andere regio-indeling zal tot verwarring en onbegrip leiden. Echter, een
regionaal specifieke indeling/samenvoeging op basis van het risicoprofiel moet mogelijk blijven.
De thans dreigende vertraging in de besluitvorming is bijzonder lastig. Het meldkamersysteem moet
nodig worden vervangen en de voorbereiding van de aanbesteding wordt beïnvloed door de
onzekerheid over de visie op de meldkamers.
De voorzitter vat samen dat de bestuurlijke conferentie (december 2010) het uitgangspunt blijft (model
10-10) hetgeen zal worden herbevestigd in de richting van de betrokken ministeries; met inbegrip van
de ter sprake gebrachte flexibiliteit bij specifiek regionale situaties.
10. Rapportage Berenschot inzake taakafbakening bureaus NVBR, VB en GHOR (kennisgeving)
De voorzitter licht toe dat de drie betrokken bureaus hun rollen nader uitgewerkt hebben. De daarbij
geformuleerde uitgangspunten zijn van belang bij de integratie van de bureaus in het onderdeel
Bestuur en Beleidsondersteuning (BBO) van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV). Het proces is,
naar tevredenheid, begeleid door de (vice)voorzitters van GHOR, NVBR en VB.
11. Voortgang oprichting IFV-governance (kennisgeving)
De voorzitter geeft aan dat het nader uitgewerkte governancemodel, wat nu voorligt, tot stand is
gekomen in de stuurgroep waarin alle geledingen (ministerie, GHOR, NVBR, RRC, VB, VNG) zitting
hebben.
Mevrouw Jorritsma signaleert diverse onduidelijkheden. Daarbij komt het in de kern neer op de vraag
waar nu precies de sturing zit op de beheersbaarheid van de kosten. Ook moet worden voorkomen
dat het IFV een 'monopolyde' organisatie wordt.
In zijn reactie licht de voorzitter toe dat bij de governance van het IFV een heldere bestuurlijke
verantwoordelijkheid het uitgangspunt is, met de professionaliteit daarbij op zeer korte afstand. De
managementraden zijn direct betrokken en spelen een belangrijke rol bij de vraagarticulatie (ook in het
DB/VB hebben de voorzitters van de managementraden zitting).
Binnen drie jaar zal de governancestructuur geëvalueerd worden. Het thans voorliggende
governancemodel heeft de volledige instemming gekregen van GHOR, NVBR en RRC.
Op het financiële vlak zal de systeemverantwoordelijkheid voor de wettelijke taken bij de rijksoverheid
blijven. Daarnaast kunnen de Veiligheidsregio's gezamenlijk onderwerpen bij het IFV onderbrengen.
Tevens kan het IFV contractwerk leveren op marktconforme voorwaarden.
Er is dus gekozen voor een ZBO-achtige constructie, want het is onwerkbaar wanneer een belangrijk
instituut als het IFV met de pet in de hand voor elk besluit langs moet gaan bij de Veiligheidsregio's.
Een dergelijke gang van zaken staat een slagvaardige organisatie in de weg.
Mevrouw Jorritsma vraagt zich af hoe de hiërarchie is geregeld ten aanzien van de shared services.
Er moeten toch sturingsmogelijkheden zijn voor de kosten die gemaakt worden door het IFV. Ook is
de vraag aan de orde wie de kosten dekt wanneer er tekorten zijn.
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Op verzoek van de voorzitter licht mevrouw Van de Wiel toe dat het punt waarop mevrouw Jorritsma
attendeert onderwerp is geweest van uitvoerige beraadslagingen in de stuurgroep.
De nu gemaakte afspraken zijn gebaseerd op de wil tot het hebben van invloed. De uitgangspunten
voor het cluster BBO zijn helder geformuleerd met herkenbaarheid van het brandweerveld en
zekerheid van sturing door het management. Zorgen ten aanzien van die sturing dienen te worden
vertaald in termen van randvoorwaarden bij de uitwerking van het cluster BBO.
In aansluiting op mevrouw Van de Wiel bevestigt de heer d'Hondt dat ook hij van mening is dat er
gekomen is tot een goed passende governancestructuur.
De voorzitter geeft aan dat het Veiligheidsberaad adequaat geïnformeerd en waar nodig betrokken zal
worden ten aanzien van de financiering, de verantwoordelijkheidsverdeling en de betrokkenheid van
het professionele management.
12. Project Standaardisatie incidenttyperingen/Landelijke meldingsclassificaties
(kennisgeving)
De heer Lenferink roept de collega's op om, op het bij de vergaderstukken gevoegde lijstje, te kijken
naar de regio's die achterlopen op de invoeringsplanning. Het onnodig lang in de lucht houden van het
project kost behoorlijk wat geld. De heer Lenferink verzoekt de regio's om de implementatie af te
ronden voor de zomer van 2012.
13. Stand van zaken Project Netcentrisch Werken-Voortgang LCMS 2.0 (kennisgeving)
De heer Aboutaleb uit zijn zorg over de voortgang van het project. Er is sprake van gebrekkige testing,
een groot afbreukrisico en het onbeantwoord blijven van de vele vragen uit de diverse regio's.
Er zal met voorrang en zorgvuldigheid gekeken moeten worden naar de kritiekpunten. Besluitvorming
moet plaatsvinden in het Veiligheidsberaad.
Mevrouw Jorritsma deelt de opmerkingen van collega Aboutaleb.
Ook de heer Wolfsen deelt de door de heer Aboutaleb geuite zorgen. De voortgang en kwaliteit van dit
project staan ter discussie en daar dient nu strak op gestuurd te worden.
De heer Van Aartsen sluit zich volledig aan bij de opmerking van zijn beide collega's.
Mevrouw Faber sluit zich ook aan bij de kritische opmerkingen en voegt daar het element structurele
kosten aan toe.
De heer Lonink geeft aan dat er ook vanuit Zeeland nog de nodige vragen zijn over de technische
kant van het project alsmede over de financiën. Er zouden meer kosten ten laste komen van de
regio's dan oorspronkelijk was voorzien.
In zijn reactie memoreert de heer Lenferink de volgende punten.
Aan het project liggen besluiten ten grondslag ten aanzien van het bestek en de invoering. Ten
aanzien van de invoering zijn bevoegdheden gemandateerd aan de stuurgroep. Intussen is er veel
contact geweest met de regio's en daarbij is ook gevraagd of men mee wil doen aan de testfase.
Daarop reageerde enkele regio's eerst afwijzend, terwijl men later aangaf wel bij het testen betrokken
te willen zijn. De vragen die in de regio zijn gesteld, zijn bekend bij de portefeuillehouder. Op diverse
vragen kon afdoende antwoord gegeven worden, maar er bleven ook vragen onbeantwoord. Ook zijn
er vragen die het politienet betreffen. De oplossing voor dat probleem ligt voor een deel buiten de
verantwoordelijkheid van het project. De stuurgroep is voornemens om op 12 oktober aanstaande tot
een (generiek) besluit te komen. Het besluit tot acceptatie en regionale uitrol staat daarbij
geagendeerd. Er kan op dat moment een knip gemaakt worden in de besluitvorming. Indien de
leverancier geleverd heeft conform het bestek, maar er nog onopgeloste vragen zijn, dan schuift de
regionale uitrol op qua planning en besluitvorming.
Indien de planning wordt aangehouden, wordt niet verwacht dat het komt tot kostenoverschrijding.
Eventuele organisatiekosten in de regio zijn door een aantal regio's wel goed geïdentificeerd, maar
door andere niet of in een te laat stadium; de bijkomende kosten kunnen dan tegenvallen.
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14. Reactie op wetsvoorstel Doorberekening politiekosten bij evenementen (kennisgeving)
De heer Heldoorn onderschrijft de voorgestelde reactie aan de minister van VenJ. Juist bij jaarlijks
terugkerende, grote evenementen wordt er voortgang geboekt met het bescheiden inzetten van
politiemensen. In plaats daarvan worden er goede afspraken gemaakt met organisatoren over de inzet
van eigen mensen bij verkeersbegeleiding, parkeerbeheer en crowd management.
De heer Aboutaleb is het eens met de voorgestelde reactie en ondersteunt de opmerkingen van
collega Heldoorn. Tevens is het betreurenswaardig dat de minister voorbij gaat aan de belangrijke
kwestie van het betaald voetbal.
De voorzitter constateert dat de reactie van het VB doorgestuurd kan worden aan de minister.
15. Rondvraag
Noch vanuit de vergadering, noch vanuit het bestuur zijn er zaken voor de rondvraag.
16. Benoeming voorzitter en herbenoeming DB-leden
De voorzitter stelt vast dat de vergadering kan instemmen met de herziene portefeuilleverdeling
binnen het dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad evenals met de herbenoeming van enkele
bestuursleden.
Ten aanzien van de benoeming van de nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad stelt de scheidend
voorzitter tot zijn genoegen vast dat, met instemming van de regio's, de heer Aleid Wolfsen aantreedt
als nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad voor de reguliere periode van drie jaar.
Verder dankt scheidend voorzitter De Graaf de leden van het Veiligheidsberaad, de leden van het
dagelijks bestuur, het bureau Veiligheidsberaad en de secretaris mevrouw De Boer in het bijzonder.
De vergadering reageert met instemmend applaus en de heer Wolfsen neemt het voorzitterschap
over. Vervolgens dankt de nieuwe voorzitter Thom de Graaf voor zijn uitstekende werk, mede gelet op
de pioniersfase van het VB en voor de grote inzet gedurende zijn bestuursperiode, zowel in het land
als in Haagse kringen.
Sluiting
Met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng sluit voorzitter Wolfsen de vergadering.
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A.4
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Terugkoppeling
Veiligheidsberaad
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Veiligheidsbureau:
P. Kessels
10-11-2011

A.4

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

H.J.J. Lenferink (voorzitter)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Toelichting
Het laatste Veiligheidsberaad heeft plaatsgevonden op 23 september 2011. Het concept-verslag van
deze bijeenkomst is bijgevoegd.
De volgende cyclus start met een DB Veiligheidsberaad op 31 oktober 2011 en een Veiligheidsberaad
op 11 november 2011. De agenda en stukken voor deze vergaderingen zijn op dit moment nog niet
bekend. In de volgende vergadering van het DB Veiligheidsregio Hollands Midden (1 december 2011)
kan over beide vergaderingen worden teruggekoppeld.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
1. Concept-verslag Veiligheidsberaad 23 september 2011.

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@hollands-midden.nl
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A.5
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Aanwijzing DB-lid

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

AB VRHM / RC

Datum:

Veiligheidsbureau;
A. Heus
10-11-2011

A.5

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

VRHM; H.J.J. Lenferink

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur GR VRHM en Regionaal College besluiten:
1. per 1 december 2011 de heer G. Goedhart, burgemeester van gemeente Noordwijkerhout, als lid
van het Dagelijks Bestuur van het Regionaal College van Politie Hollands Midden aan te wijzen,
met als portefeuille ‘vrijwilligersbeleid politie’;
2. per 1 december 2011 de heer G. Goedhart, burgemeester van gemeente Noordwijkerhout, als lid
van het Dagelijks Bestuur van de GR Veiligheidsregio Hollands Midden aan te wijzen, met als
portefeuille ‘GMK/ICT – informatievoorziening’.

3. Toelichting op het besluit
Vanwege de wijziging in het districtscollege van district Duin- en Bollenstreek en de wijziging in het
Dagelijks Bestuur / DB RC, het vertrek van de heer Mans als burgemeester van gemeente Hillegom,
is het noodzakelijk een nieuw DB-lid aan te wijzen. Formeel is sprake van twee afzonderlijke DB’s. Er
is sprake van aanwijzing vanuit het Algemeen Bestuur/Regionaal College op basis van artikel 16 GR
VRHM en artikel 14 lid 1 van het huidige Statuut Regionaal College.
Vanuit het districtscollege Duin- en Bollenstreek wordt de heer G. Goedhart voorgedragen voor het
Dagelijks Bestuur, met dezelfde portefeuille als de heer Mans (Vrijwilligersbeleid politie; GMK/ICT;
Informatievoorziening).

4. Kader
Aanwijzing geschiedt door het Algemeen Bestuur/het Regionaal College op basis van respectievelijk
artikel 16 GR VRHM en artikel 14, lid 1 van het huidige Statuut Regionaal College. De korpsbeheerder
en de fungerend Hoofdofficier van Justitie maken qualitate qua deel uit van het Dagelijks Bestuur van
het Regionaal College.

5. Consequenties
N.v.t.

6. Aandachtspunten en risico’s
N.v.t.

7. Implementatie en communicatie
De nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur en portefeuilleverdeling zal op de website van de
VRHM worden opgenomen (actie Veiligheidsbureau).

8. Bijlagen
N.v.t.

9. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur 27-10-2011.
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A.6
Bijlage 1
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

2.7

1

TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of
aanvaardingen betreffende) overeenkomsten waarbij
de Veiligheidsregio Hollands-Midden (hierna:
"VRHM"), met uitzondering van de
organisatieonderdelen gemeenschappelijke
meldkamer (GMK) en GHOR, zaken of diensten van
een derde betrekt of anderszins een opdracht aan die
derde (hierna: "de opdrachtnemer") verstrekt, een en
ander in de ruimste zin van het woord, met
uitzondering van de Politie Hollands Midden. De
bepalingen van de overeenkomst prevelaren boven
de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden.
Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk
worden overeengekomen.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
de opdrachtnemer, onder welke benaming dan ook,
wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle
aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag en eventuele
andere internationale regelingen inzake koop van
roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door
partijen kan worden uitgesloten.
Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven.

4.2

GELDIGHEID AANBOD EN TOTSTANDKOMING
OVEREENKOMST

4.3

1.2
1.3

1.4

1.5

2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Op een aanvraag van VRHM volgt een vaste
aanbieding van de opdrachtnemer.
Indien een schriftelijke order volgt op een aanbieding
van de opdrachtnemer dan komt de overeenkomst tot
stand op het moment dat de order door VRHM wordt
verzonden. Een schriftelijke order is een verzoek tot
levering van aangeboden zaken.
Indien een schriftelijke order door VRHM wordt
geplaatst zonder een daaraan voorafgaande
aanbieding van de opdrachtnemer, dan komt de
overeenkomst tot stand indien hetzij binnen 14 dagen
na verzending van de order de getekende
kopieorderbevestiging van de opdrachtnemer door
VRHM wordt ontvangen, hetzij de zaken binnen deze
termijn overeenkomstig de order worden geleverd.
In geval een overeenkomst mondeling wordt
aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst
opgeschort tot het moment dat de schriftelijke
bevestiging van de order door VRHM wordt
verzonden.
Bij raamovereenkomsten komt de overeenkomst tot
stand telkens op het moment dat de order voor een
(deel)- levering, binnen het kader van de
raamovereenkomst, door VRHM wordt verzonden.
Onder een raamovereenkomst wordt in deze
inkoopvoorwaarden verstaan een langlopende c.q.
jaarafspraak tussen VRHM en de opdrachtnemer met
betrekking tot prijzen en condities van door de
opdrachtnemer te leveren zaken en/of diensten,
zonder dat er voor VRHM een afnameplicht bestaat.
Indien de opdrachtnemer een prestatie verricht of
daartoe voorbereidingen treft alvorens een schriftelijke
order of opdrachtbevestiging van VRHM als bedoeld
in artikel 2.2 te hebben ontvangen, doet hij dat voor
eigen rekening en risico.
In voorkomende gevallen kan de procedure als
bedoeld in de leden 2.1 tot en met 2.5 van dit artikel
ook geschieden door middel van fax- en/of emailberichten, in dat geval worden de fax- en emailberichten gelijk gesteld met schriftelijke stukken.
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2.8

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik
wordt gemaakt van door VRHM ter beschikking
gestelde of door VRHM goedgekeurde tekeningen,
modellen, specificaties, instructies,
keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel
uit van de overeenkomst.
Kosten van offertes, monsters, proefzendingen en
voorbeeldmaterialen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

3

PRIJZEN

3.1

De overeengekomen prijzen zijn vast en
onverrekenbaar, luiden in Euro’s, exclusief BTW, en
zijn gebaseerd op de leveringsconditie delivered duty
paid (DDP) op de overeengekomen plaats van
levering.
In de overeenkomst wordt bepaald op welke wijze
prijzen kunnen worden aangepast. Indien tussen het
moment van de order en aflevering nieuwe prijzen
gelden dan worden:
• prijsverlagingen steeds doorgevoerd voor alle niet
afgeleverde zaken of verrichte diensten;
• prijsverhogingen voor niet afgeleverde zaken of
verrichte diensten uit de bestelling niet
doorgevoerd.

3.2

4

LEVERING

4.1

Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van
toepassing de "Incoterms" editie 2000, uitgegeven
door de Internationale Kamer van Koophandel in
Parijs.
Levering geschiedt DDP op de overeengekomen
plaats van levering, stipt op het overeengekomen
tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn.
Zodra de opdrachtnemer weet of behoort te weten dat
de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal
plaatsvinden geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk
bericht aan VRHM onder vermelding van de
omstandigheden die de aanleiding van deze
tekortkoming vormen.
Onverminderd het recht van VRHM overeenkomstig
het bepaalde in artikel 18, overleggen partijen of, en
zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog naar
genoegen van VRHM kan worden geregeld.
Indien VRHM de opdrachtnemer verzoekt de levering
uit te stellen zal de opdrachtnemer de zaken
deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor
VRHM opslaan, beveiligen en verzekeren.
Onder levering wordt mede verstaan levering van alle
bijbehorende documentatie zoals tekeningen,
kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten,
servicemanuals, instructieboeken en handleidingen
als bedoeld in artikel 9 en van alle bijbehorende
hulpmiddelen als bedoeld in artikel 11.
Onder levering wordt in dit artikel mede verstaan een
deellevering.
Keuring, controle en/of beproeving van zaken
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 houdt
levering noch afname in.
De VRHM is gerechtigd de te leveren zaken niet in
ontvangst te nemen, indien aan de bovenbedoelde
voorschriften en bepalingen niet is voldaan.

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

5

WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

5.1

VRHM is te allen tijde bevoegd in overleg met de
opdrachtnemer de omvang en/of hoedanigheid van de
te leveren goederen en/of diensten te wijzigen.
Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
Indien een wijziging naar het oordeel van de
opdrachtnemer gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van de
levering, is hij verplicht alvorens aan de wijziging
gevolg te geven, VRHM hieromtrent zo spoedig
mogelijk maar in ieder geval binnen 8 kalenderdagen
na de kennisgeving van de verlangde wijziging,

5.2

1

5.3

schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor
de prijs en/of levertijd naar het oordeel van VRHM
onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg
treden.
Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt kan
de opdrachtnemer daaraan geen rechten ontlenen en
neemt VRHM daardoor geen plichten op zich anders
dan voortvloeien uit de bestaande overeenkomst.
Indien de opdrachtnemer van mening is dat er meer
uren en/of kosten moeten worden gemaakt dan is
overeengekomen, is deze gehouden dit VRHM zo
spoedig mogelijk schriftelijk te melden.
Pas na schriftelijk akkoord daarvan door VRHM is er
sprake van meerwerk dat voor betaling in aanmerking
komt.

6

VERPAKKINGEN

6.1

De zaken dienen - voor zover nodig - behoorlijk te zijn
verpakt en gemerkt, voorzien van een pakbon en
dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming
in goede staat te bereiken.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onvoldoende verpakking.
Alle verpakkings-, en afkomende materialen, blijven in
beginsel eigendom van de opdrachtnemer en deze zal
derhalve voor eigen rekening en risico de materialen
terugnemen en vernietigen, dan wel recyclen of
hergebruiken, tenzij anders overeengekomen. Indien
op verzoek van de opdrachtnemer het materiaal door
VRHM wordt vernietigd en/of verwijderd of
geretourneerd, dan gebeurt dit voor risico en rekening
van de opdrachtnemer.

6.2
6.3

7

EIGENDOMS- EN RISICO-OVERDRACHT

7.1

Het eigendom en risico van zaken gaat over op
VRHM zodra deze zijn geleverd c.q. verricht conform
de afspraken onder Levering, waarbij zonodig
montage heeft plaats gevonden, en nadat acceptatie
door VRHM heeft plaatsgevonden.
In geval van afkeuring of indien hetgeen is door de
opdrachtnemer is geleverd niet aan de overeenkomst
beantwoordt, heeft VRHM het recht, binnen bekwame
tijd nadat zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had
kunnen ontdekken, bij de opdrachtnemer te
reclameren. Bewerking, ingebruikneming, verwerking
of doorlevering van de geleverde zaken doet aan dit
recht niets af.
De omstandigheid dat personeel van VRHM bij het in
ontvangst nemen van zaken een zgn.
ontvangstverklaring of een zgn. werkstaat, urenbriefje
of iets gelijkwaardigs, ondertekent impliceert niet dat
VRHM daarmee verklaart dat de geleverde zaken
beantwoorden aan de overeenkomst.
Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen,
hulpstoffen en hulpmiddelen, van VRHM zijn verwerkt
in zaken van de opdrachtnemer, is sprake van een
nieuwe zaak waarvan het eigendom aan VRHM
toebehoort.
VRHM is bevoegd te verlangen dat de overdracht van
de eigendom van de zaken en/of de hiervoor
bestemde materialen en onderdelen op een eerder
tijdstip zal plaatsvinden. De opdrachtnemer zal alsdan
de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en
onderdelen merken als herkenbaar eigendom van
VRHM en VRHM vrijwaren voor verlies, beschadiging
en uitoefening van rechten door derden.

7.2

7.3

7.4

7.5

8

BETALING EN FACTUUR

8.1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal
betaling plaatsvinden 30 dagen na levering en
ontvangst van de factuur, mits goedkeuring van de
levering en ontvangst van alle bijbehorende
documentatie zoals tekeningen, kwaliteits- en
garantiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken
en handleidingen.
De opdrachtnemer is verplicht op de factuur en

8.2

Concept- Algemene inkoopvoorwaarden VRHM versie 27-10-2011

8.3

8.4

8.5

begeleidende documenten de volgende gegevens te
vermelden:
• kostenplaats en/of projectnummer en naam;
• datum, kenmerk en contactpersoon (met
telefoonnummer) van de opdracht;
• eventueel het afleveradres;
• het nettobedrag voor de levering en/of
werkzaamheden en de verschuldigde BTW.
Iedere factuur dient inzichtelijk te maken welk deel
van de opdracht het betreft en hoe het factuurbedrag
aansluit op de offerte die daar aan vooraf is gegaan.
Het factuuradres waar de factuur naar toe dient te
worden gestuurd is opgenomen in de opdrachtbrief.
VRHM is bevoegd te verlangen dat de opdrachtnemer
voor haar rekening een onvoorwaardelijke en
onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een
voor VRHM acceptabele bankinstelling om de
nakoming van de verplichtingen van de
opdrachtnemer zeker te stellen.
Bij opdrachten waarvoor de VRHM hoofdelijk
aansprakelijk is voor de betaling van premies
werknemers- en volksverzekeringen en loonbelasting,
is VRHM gerechtigd de hierop betrekking hebbende
bedragen op de overeengekomen prijs in te houden
en rechtstreeks aan de uitvoeringsinstantie
respectievelijk de fiscus te voldoen.
Betaling door VRHM geschiedt onder voorbehoud van
alle rechten.

9

DOCUMENTATIE EN INSTRUCTIE

9.1

De opdrachtnemer dient tegelijk met de aflevering van
zaken en/of oplevering van werken alle op de zaken
en/of werken betrekking hebbende kwaliteits- en
garantiebewijzen, keuringsgegevens,
(Nederlandstalige) gebruikershandleidingen,
instructieboeken, tekeningen, specificaties, technische
en revisiegegevens, en - indien nodig - een EGverklaring van overeenstemming, alsmede het
betreffende technisch dossier over te leggen. Deze
documenten maken deel uit van de levering.
Indien VRHM dit gezien de aard van de afgeleverde
zaken of het opgeleverde werk wenselijk acht, dient
de opdrachtnemer kosteloos een bedienings- en
onderhoudsinstructie te geven aan VRHM.

9.2

10

KWALITEIT, GARANTIE EN KEURING

10.1

De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken
beantwoorden aan de overeenkomst en dat de zaken
beschikken over de eigenschappen die zijn
toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor
het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de
wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften
alsmede aan de eisen van de binnen de branche
gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle
zoals deze gelden op het moment van levering.
Keuring, controle en/of beproeving door VRHM of
door daartoe door VRHM aangewezen personen of
instanties kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan
de levering als tijdens of na de levering.
De opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de
plaatsen waar de zaken worden geproduceerd of zijn
opgeslagen en verleent medewerking aan de
gewenste keuringen, controles en beproevingen en
verstrekt voor haar rekening de benodigde
documentatie en inlichtingen.
De opdrachtnemer stelt VRHM tijdig van tevoren op
de hoogte van het tijdstip waarop keuring, controle
en/of beproeving kan plaatsvinden.
De opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring, controle
en/of beproeving aanwezig te zijn.
De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.
Ditzelfde geldt voor herkeuring respectievelijk
hercontrole en herbeproeving.
Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor,
tijdens of na de levering de zaken geheel of

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

10.7

2

10.8

10.9

10.10

gedeeltelijk worden afgekeurd, zal VRHM dit aan de
opdrachtnemer schriftelijk (doen) melden.
In geval van afkeuring van de zaken tijdens of na de
levering, gaan de eigendom en het risico van de
afgekeurde zaken op de opdrachtnemer over vanaf de
datum van dagtekening van de in het vorige lid
bedoelde melding.
Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige
keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te
voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal de
opdrachtnemer voor haar rekening de zaken ter keuze
van VRHM op eerste aanzegging herstellen of
vervangen, tenzij VRHM de voorkeur geeft aan
ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 18.
Indien keuring, controle en/of beproeving door een
onafhankelijke instantie plaatsvindt, is de uitslag van
de keuring, controle en/of beproeving bindend voor
partijen.
Ditzelfde geldt voor herkeuring respectievelijk
hercontrole en herbeproeving.

11

HULPMIDDELEN

11.1

Door VRHM ter beschikking gestelde danwel voor
rekening van VRHM door de opdrachtnemer
aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen,
modellen, instructies, specificaties, hard- en software
en overige hulpmiddelen blijven eigendom van VRHM
c.q. worden eigendom van VRHM op het moment van
aanschaf of vervaardiging.
De opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid
bedoelde hulpmiddelen voor zover mogelijk te merken
als herkenbaar eigendom van VRHM, deze in goede
staat te houden en voor zijn risico te nemen, zolang
de opdrachtnemer ten aanzien van die hulpmiddelen
als houder optreedt.
Verandering aan bedoelde hulpmiddelen evenals het
aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband
met enig ander doel dan de levering aan VRHM, is
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van VRHM. Goedkeuring laat de
garantieverplichtingen van de opdrachtnemer evenwel
onverlet.
De hulpmiddelen zullen aan VRHM ter beschikking
worden gesteld op eerste verzoek dan wel
tegelijkertijd met de laatste levering van de zaken
waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.

11.2

11.3

11.4

12

RESERVEONDERDELEN

uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening
en risico geheel of gedeeltelijk aan derden
uitbesteedt.
Een en ander ontslaat de opdrachtnemer niet van
haar verplichtingen uit de overeenkomst. VRHM is
naar eigen keuze eveneens bevoegd de
verplichtingen van de opdrachtnemer voor rekening
en risico van de opdrachtnemer zelf uit te voeren of
door derden uit te laten voeren.
14

MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN

14.1

De opdrachtnemer garandeert VRHM dat de door
haar aangeboden zaken geproduceerd zijn conform
de door de overheid gestelde wettelijke
milieuvoorschriften.
De opdrachtnemer dient voor het tot stand komen van
de overeenkomst schriftelijk te melden of de
aangeboden en te leveren zaken milieugevaarlijke
stoffen bevatten, die vrij kunnen komen zowel tijdens
het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties,
onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan,
storten, verplaatsen, afvoeren, of vernietigen aan het
einde van de levensduur van de desbetreffende
zaken.
Indien dit het geval is dient de opdrachtnemer bij de
aflevering een duidelijke instructie te voegen met
preventieve maatregelen hoe het vrij komen van deze
stoffen dient te worden voorkomen.
Bovendien dient de opdrachtnemer de maatregelen te
vermelden die getroffen dienen te worden om VRHM
en derden in geval van vrijkomen tegen deze stoffen
te beschermen.
Voor de toepassing van dit artikel worden personeel
en medewerkers van VRHM als derden aangemerkt.

14.2

14.3

14.4

14.5

15

INTELLECTUELE- EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

15.1

De opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van
de overeengekomen prestatie en het normaal
benutten daarvan, een en ander in de ruimste zin van
het woord, geen inbreuk zal maken op enig aan
derden toekomend octrooi-, auteurs-, merk-, model-,
of ander absoluut recht. De opdrachtnemer vrijwaart
VRHM tegen aanspraken te dier zake. De
opdrachtnemer vrijwaart VRHM tegen alle schade en
kosten, waartoe VRHM in een procedure uiteindelijk
mocht worden veroordeeld en de kosten van de
procedure.
Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op
of in verband met zaken of werkwijzen die specifiek
voor of in opdracht van VRHM zijn ontworpen en/of
vervaardigd, en van de daarvoor door VRHM of de
opdrachtnemer vervaardigde of gebruikte tekeningen,
teksten, modellen, handboeken, monsters,
hulpmiddelen, berekeningen, software en andere
documenten en gegevensdragers, komen aan VRHM
toe. De opdrachtnemer verplicht zich, voor zover
nodig, mee te werken aan de overdracht van
voornoemde (intellectuele) eigendomsrechten en zal
de (hulp)zaken na uitvoering van de opdracht ter hand
stellen aan VRHM. De opdrachtnemer zal
voornoemde gegevens, zaken en werkwijzen voor
geen ander doel dan voor uitvoering van de
overeenkomst met VRHM gebruiken en zal daarvan
geen afschriften of kopieën maken zonder schriftelijke
toestemming van VRHM.
Indien de geleverde prestatie bestaat uit het verlenen
van diensten draagt de opdrachtnemer het
auteursrecht, van de voor VRHM ontwikkelde
diensten, uitdrukkelijk over aan VRHM en verricht
daartoe, voorzover noodzakelijk, op eerste verzoek
van VRHM al die (rechts)handelingen die daarvoor
nodig zijn.

15.2

De opdrachtnemer is verplicht gedurende de levensduur
(reserve-)onderdelen, componenten, speciaal gereedschap
en/of meetapparatuur van een zelfde kwaliteit binnen redelijke
termijn te kunnen leveren. Bij gebreke van overeenstemming
over een redelijke termijn zal deze door VRHM worden
vastgesteld.
13

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN

13.1

De opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen
die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien noch
geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
VRHM.
De opdrachtnemer zal de uitvoering van haar
verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch
gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder
voorafgaande toestemming van VRHM.
VRHM heeft het recht aan de toestemming
voorwaarden te verbinden.
In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na
overleg met de opdrachtnemer redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat de opdrachtnemer niet, niet
tijdig of niet naar behoren haar verplichtingen uit de
overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is VRHM
bevoegd te verlangen dat de opdrachtnemer

13.2

13.3
13.4
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15.3

16

INFORMATIEPLICHT EN GEHEIMHOUDING

16.1

Indien de opdrachtnemer voorziet of redelijkerwijze
moet voorzien dat hij tekort zal schieten in de

3

16.2

nakoming van een of meer van zijn verplichtingen,
waaronder begrepen het uitblijven van en/of
gebrekkige en/of niet tijdige levering, alsmede van
elke wijziging in de samenstelling c.q. eigenschappen
van de te leveren zaken, is de opdrachtnemer
verplicht VRHM daarvan onder opgave van redenen
en van de vermoedelijke duur van de vertraging
onverwijld en vooraf schriftelijk in kennis te stellen.
De opdrachtnemer is, zowel tijdens als na beëindiging
van de overeenkomst, verplicht tot geheimhouding
van het bestaan van en de inhoud van de
overeenkomst en alle van VRHM ontvangen kennis
en gegevens, en zal de door hem bij de uitvoering van
de overeenkomst betrokken (werknemers en/of)
derden desgevraagd schriftelijk tot eenzelfde
geheimhouding verplichten.

17

AANSPRAKELIJKHEID

17.1

De opdrachtnemer is in verband met de door haar
geleverde goederen aansprakelijk voor alle (verdere)
schade, gevolgschade daaronder begrepen, en
gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade,
winstderving, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, schade voortvloeiende uit aanspraken van
derden jegens VRHM of welke andere schade dan
ook.
Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens
natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor of bij
VRHM alsmede derden waarmee VRHM
verplichtingen is aangegaan.
De opdrachtnemer vrijwaart VRHM terzake van alle
aanspraken van derden ter vergoeding van schade
die verband houdt met de door de opdrachtnemer aan
VRHM geleverde goederen en/of diensten.
De opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid
als bedoeld in dit artikel afdoende verzekeren en
verleent VRHM desgewenst inzage in de polis.

17.2

17.3

18.6

18.7

18.8

18

ONTBINDING

18.9

18.1

De overeenkomst kan ontbonden worden als zich een
situatie voordoet als bepaald in artikel 4 – Levering -,
artikel 14 - Milieugevaarlijke stoffen – en artikel 26 Milieugevaarlijke stoffen en Afvalstoffen -.
Onder verwijzing naar de wet Bibob kan VRHM
deelnemingen aan aanbestedingen weigeren of
overeenkomsten inzake opdrachten ontbinden zodra
zich feiten en omstandigheden voordoen die erop
wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de
betrokken opdrachtnemer, of een door hem
ingeschakelde derde, in relatie staat tot strafbare
feiten. Ontbinding op grond van dit artikel vrijwaart
VRHM van alle door de opdrachtnemer gemaakte of
nog te maken kosten, van welke aard ook, terwijl de
opdracht of de rest daarvan door VRHM direct aan
een derde partij gegund kan worden.
Onverminderd alle andere rechten kan VRHM de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien
door de opdrachtnemer of een van zijn
ondergeschikten of vertegenwoordigers, op enig
moment in de fase voor of tijdens de totstandkoming
of uitvoering van de overeenkomst, enig voordeel is of
wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die
deel uitmaakt van VRHM als organisatie of aan een
van haar organen, ondergeschikten of
vertegenwoordigers.
Indien blijkt dat een persoon in dienst van VRHM een
al dan niet betaalde nevenfunctie bij de
aanbieder/opdrachtnemer vervult of ten tijde van de
onderhandelingen over de overeenkomst, heeft
vervult zonder dat VRHM hiervan voor de sluiting van
de overeenkomst in kennis is gesteld, is VRHM
gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling
met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien de opdrachtnemer een of enige van zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of
andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet,
niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in

18.10

18.2

18.3

18.4

18.5
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geval van zijn faillissement of van surséance van
betaling en ingeval van (geheel of gedeeltelijke)
beslaglegging, stillegging, liquidatie of overname of
enig daarmee vergelijkbare toestand van de
onderneming van de opdrachtnemer, is hij van
rechtswege in verzuim. VRHM kan in dat geval de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk beëindigen door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer en/of
betalingsverplichtingen opschorten en/of de uitvoering
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
derden overdragen, zonder dat VRHM tot enige
schadevergoeding is gehouden, onverminderd
eventuele VRHM verder toekomende rechten,
daaronder begrepen het recht op volledige
schadevergoeding en/of nakoming. Alle vorderingen
die VRHM in deze gevallen op de opdrachtnemer
mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten
volle opeisbaar en niet voor compensatie vatbaar zijn.
In het geval van ontbinding op grond van de
bovenstaande leden van dit artikel, zal hetgeen aan
de opdrachtnemer onverschuldigd is betaald,
vermeerdert met de wettelijke rente van het
onverschuldigde bedrag vanaf de dag waarop dit is
betaald, door deze aan VRHM moeten worden
terugbetaald.
In geval dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is
ontbonden op grond van de bovenstaande leden van
dit artikel, kan VRHM het nog niet uitgevoerde deel
van de order aan derden opdragen. De
oorspronkelijke leverancier zal alles doen wat
redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om de
overdracht aan deze derden goed te doen verlopen.
Onverminderd het gestelde in dit artikel is VRHM
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te schorten of te ontbinden. In dat geval is VRHM
verplicht de kosten, die de opdrachtnemer daardoor
aantoonbaar maakt, te vergoeden.
Ontbinding geschiedt door middel van aangetekende
brief of deurwaarderexploot aan de opdrachtnemer.
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om
ook na ontbinding van de overeenkomst voort te
duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst
bestaan. Zonder uitputtend te zijn behoren hier in
ieder geval toe de artikelen Verpakkingen, Kwaliteit,
Garantie en Keuring, Intellectuele- en Industriële
Eigendom, Aansprakelijkheid en Toepasselijk recht en
geschillen.
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BOETE EN KOSTEN

19.1

Onverminderd het recht van VRHM om nakoming van
de overeenkomst te vorderen en onverminderd het
recht van VRHM overeenkomstig het bepaalde in
artikel 18, heeft VRHM de bevoegdheid om bij iedere
tekortkoming van de opdrachtnemer wat betreft het
bepaalde in lid 2 van dit artikel, een direct opeisbare
boete verschuldigd van 0,5 % van de koopprijs van de
gehele order voor elke dag dat deze tekortkoming
voortduurt, tot een maximum van 10%. Deze boete
treedt niet in de plaats van vergoeding van schade
aan de zijde van VRHM.
Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot de kosten van juridische bijstand, die voor VRHM
verbonden zijn aan handhaving van haar rechten
jegens de opdrachtnemer, komen voor rekening van
de opdrachtnemer.

19.2

20

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

20.1

Alle geschillen in verband met de overeenkomst of
overeenkomsten die daarmee samenhangen worden
beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Den Haag .
20. Lid 1 laat onverlet:
• de bevoegdheid van VRHM om voor beslechting
van een geschil te kiezen voor de volgens de wet

20.2
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bevoegde rechter;
• de bevoegdheid van partijen om bij overeenkomst
een geschil aan arbitrage te onderwerpen.
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PERSONEEL, MIDDELEN EN MATERIALEN

21.1

Door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen
aan door de VRHM gestelde bijzondere eisen en bij
afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van
vakbekwaamheid en deskundigheid.
Indien naar het oordeel van de VRHM sprake is van
onvoldoende gekwalificeerd personeel is de VRHM
bevoegd om de verwijdering van het desbetreffende
personeel te gelasten en is de opdrachtnemer
verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming
van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
De opdrachtnemer zal zorg dragen voor alle bij de
uitvoering van de overeenkomst te gebruiken
materialen en middelen, waaronder gereedschappen.
De VRHM heeft de bevoegdheid tot inspectie en
keuring van alle door de opdrachtnemer bij de
uitvoering van de overeenkomst te gebruiken
materialen en middelen, en tot identificatie van
personeel dat door de opdrachtnemer bij de uitvoering
van de overeenkomst wordt betrokken.
Indien de VRHM de door de opdrachtnemer bij de
uitvoering van de overeenkomst te gebruiken
materialen en middelen bij inspectie of keuring, als in
het vorige lid bedoeld, geheel of gedeeltelijk afkeurt, is
de opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging
van de afgekeurde materialen en middelen.

21.2

21.3

21.4

21.5
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WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

22.1

Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid op de opdracht
van toepassing is, dient opdrachtnemer aan alle uit
deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen.
VRHM heeft de bevoegdheid om in door haar
bepaalde gevallen dat deel van de prijs dat betrekking
heeft op loonbelasting, premies en omzetbelasting
niet opdrachtnemer te betalen, maar te voldoen via
een G-rekening danwel rechtstreeks aan de
belastingdienst en de bedrijfsvereniging.

22.2
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26

WERKZAAMHEDEN OP DE TERREINEN/ IN DE
GEBOUWEN VAN DE VRHM

26.1

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het door
haar te werk gestelde personeel op de terreinen en/of
in de gebouwen van de VRHM is voorzien van de
benodigde toegangsbewijzen, dit conform de ter
plaatse geldende regelingen.
De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat haar
aanwezigheid en de aanwezigheid van haar
personeel op de terreinen en in de gebouwen van de
VRHM geen belemmering vormen voor de
ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van
de VRHM en derden.
De opdrachtnemer en haar personeel dienen zich
voordat met de uitvoering van de overeenkomst een
aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van
de inhoud van de op de terreinen en in de gebouwen
van de VRHM geldende voorschriften en
reglementen, waaronder de voorschriften en
reglementen inzake veiligheid, gezondheid en milieu,
waaronder het ‘Veiligheidsreglement Derden’, en zich
dienovereenkomstig te gedragen.

26.2

26.3

MEERWERK

Eventueel meerwerk kan uitsluitend in rekening worden
gebracht indien dit vooraf schriftelijk door de VRHM is
goedgekeurd
24

TERREINEN EN GEBOUWEN VAN DE VRHM

24.1

De opdrachtnemer dient zich voordat met de
uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt op de hoogte te stellen van de
omstandigheden op de terreinen en in de gebouwen
van de VRHM waar de werkzaamheden moeten
worden verricht en die uitvoering van de
overeenkomst kunnen beïnvloeden.
Kosten van vertraging in de uitvoering van de
overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden
zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van
de opdrachtnemer.

24.2

25

MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN EN
AFVALSTOFFEN

25.1

In geval van onderhoud, reparaties of sloop door de
opdrachtnemer dienen afvalstoffen gescheiden te
worden afgevoerd en aantoonbaar te worden gestort,
opgeslagen of vernietigd met inachtname van de door
de overheid gestelde wettelijke voorschriften.
Artikel 14 van deze inkoopvoorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.

25.2
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A.6
Bijlage 2

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN
Geldend vanaf 1 juli 2011
Betrokkenen:
1. Opdrachtnemer is: GR Veiligheidsregio
Hollands Midden (met uitzondering van de
organisatieonderdelen gemeenschappelijke
meldkamer GMK en GHOR).
2. Opdrachtgever is: degene die een
medewerker inschrijft voor een opleiding,
cursus, training, workshop en/of e-learning
3. De ingeschrevene is degene die de
opleiding, cursus, training, workshop en/of
e-learning volgt of gaat volgen.
4. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing
op Politie Hollands Midden.

2.2

2.3
2.4

Producten:

2.5

5. De opleiding, cursus, training, workshop
en/of e-learning. Waar in deze
overeenkomst gesproken wordt van
opleiding wordt hiermee ook bedoeld
cursus, training, workshop en/of
e-learning.
Prijzen:
6. De prijs van de opleiding, cursus, training,
workshop en/of e-learning is inclusief BTW,
tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Per
module is aangegeven of en in hoeverre in
de prijs aanschaf van noodzakelijke
materiaal, alsmede inschrijfgelden voor het
examen zijn begrepen. De kosten van
herhalingslessen en herexamens worden
apart in rekening gebracht.

2.6

2.7

3. Annuleringen:
3.1
Zes weken voor de aanvang van de
opleiding kan de opdrachtgever de
inschrijving annuleren. Na verloop van deze
termijn is de opdrachtgever het
opleidingsgeld verschuldigd.
3.2
De opdrachtnemer is gerechtigd bij
onvoldoende deelnemers de opleiding te
annuleren. Eventueel betaald opleidingsgeld
wordt gerestitueerd.

1. Aanmeldingen
1.1

1.2
1.3

De opdrachtgever, die een medewerker een
opleiding wenst te laten volgen schrijft zich
in door gebruik te maken van het verstrekte
inschrijfformulier.
De opdrachtnemer bevestigt de inschrijving
voor de gewenste opleiding.
Tegelijk met deze bevestiging wordt
aangegeven aan welke vereisten de
opdrachtgever dient te voldoen.

4. Betaling:
4.1.
De opdrachtgever is verplicht na ontvangst
van de factuur het cursusgeld binnen 30
dagen te voldoen.

2. Algemene voorwaarden:
2.1

Per opleiding is aangegeven aan welke
toelatingseisen met betrekking tot
vooropleiding en/of diplomabezit en
keuringseisen de ingeschrevene dient te
voldoen.
De opdrachtnemer is verantwoordelijke voor
voldoende deelnemers aan de opleiding.
De opdrachtgever wordt op de hoogte
gehouden van de examendata en van de
resultaten van de examens. Na afloop van
de opleiding stuurt de opdrachtnemer een
kopie van de presentielijst aan de
opdrachtgever.
Indien de ingeschrevene bij herhaling
zonder geldige redenen afwezig is, wordt
zijn opdrachtgever hierover ingelicht. Indien
deze absentie driemaal tijdens de
praktijklessen voorkomt, behoudt de
opdrachtnemer zich het recht voor de
ingeschrevene - in overleg met de
opdrachtgever – uit te sluiten van verdere
deelname aan opleiding en examen. In een
dergelijk geval zal geen restitutie van
opleiding- en examengelden plaatsvinden.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade aan kleding of uitrusting, gedragen
tijdens de lessen.
De toelatingseisen, waardering van
certificaten en vrijstellingen zijn beschreven
in de betreffende module.

De opleiding begint op de vooraf bepaalde
datum.
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A.6
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Algemene inkoopvoorwaarden en algemene
voorwaarden opleidingen
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Teamleider Inkoop
BHM: F. Tiao

Datum:

10-11-2011

A.6

Bijlage(n):

2

VRHM; H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de algemene inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
2. de algemene voorwaarden opleidingen Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
3. de algemene inkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden opleidingen te deponeren bij de
Kamer van Koophandel.

3. Toelichting op het besluit
Met ingang van 1 januari 2010 staat de GR Veiligheidsregio Hollands Midden verplicht ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Indien er inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden gehanteerd
worden, dienen deze ook gedeponeerd te zijn.

4. Kader
Bij de inkoopovereenkomsten en de algemene voorwaarden ten behoeve van opleidingen wordt
gebruikt gemaakt van een vaste tekst van inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden opleidingen
waar de opdrachtnemer of opdrachtgever zich aan dient te houden. Ter wille van de rechtszekerheid
dienen deze voorwaarden door externe partijen geraadpleegd te kunnen worden bij de Kamer van
Koophandel.
Tevens dient het deponeren van de inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden opleidingen bij de
KvK als vereenvoudiging van het inkoopproces en het proces van de uitwerking van de opleidingen,
omdat in de overeenkomsten hiernaar verwezen kan worden.

5. Consequenties
Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur dienen de voorwaarden gedeponeerd te worden bij de
Kamer van Koophandel.

6. Aandachtspunten / risico’s
De algemene inkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden opleidingen gelden voor de
veiligheidsregio, met uitzondering van de GMK, de GHOR en de politie Hollands Midden. Dit is ook
vermeld in de voorwaarden.

7. Implementatie en communicatie
Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur en deponering van de voorwaarden bij de Kamer van
Koophandel dienen de inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden opleidingen opgenomen te
worden op www.vrhm.nl.

8. Bijlagen
1. Algemene inkoopvoorwaarden VRHM.
2. Algemene voorwaarden opleidingen VRHM

9. Historie besluitvorming
Veiligheidsdirectie 15 augustus 2011 en 5 oktober 2011.
Dagelijks Bestuur 27 oktober 2011.
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A.7
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Beslisnotitie nieuwe
planfiguren
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

P. Kessels/L. Weber

Datum:

10-11-2011

A.7

Bijlage(n):

5

DB:
• S. Schelberg (risicoprofiel
en crisisplan)
• H. Lenferink (beleidsplan)
VD:
• H. Meijer (directeur
Veiligheidsregio)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur Besluit:
1. het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
2. het regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
3. het regionaal crisisplan (deel 1) Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Naar aanleiding van de bespreking in het Dagelijks Bestuur van 8 september is in deze beslisnotitie
en in het regionaal beleidsplan de verbinding tussen risicoprofiel en beleidsplan nader geduid.
In deze toelichting zal eerst worden ingegaan op de nieuwe wettelijke planfiguren en de algemene
onderlinge samenhang. Vervolgens zal een vertaling worden gemaakt naar de planfiguren in de
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

De planfiguren in de Wet veiligheidsregio’s
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) in werking getreden. Deze wet kent drie nieuwe
verplichte planfiguren: het regionaal risicoprofiel (artikel 15 Wvr), het regionaal beleidsplan (artikel 14
Wvr) en het regionaal crisisplan (artikel 16 Wvr). In de Wvr (artikel 76) is verder bepaald dat deze
planvormen moeten zijn vastgesteld uiterlijk respectievelijk zes (maart jl.), negen (juni jl.) en twaalf
(september jl.) maanden na inwerkingtreding van de wet.
Het Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s,
inclusief relevante risico’s uit aangrenzende of bovenregionale gebieden. Het Risicoprofiel heeft tot
doel de gemeentebesturen en het bestuur van de Veiligheidsregio in staat te stellen tot het maken van
gerichte keuzes voor het beleid van de regio in de komende jaren. Het Risicoprofiel wordt dan ook in
de Wvr mede gepositioneerd als basis voor het Beleidsplan.
Het Beleidsplan beschrijft de wijze waarop de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de
crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt vormgegeven, de wijze waarop de kwaliteit wordt
geborgd en de wijze waarop de regio rampen en crises probeert te voorkomen. Dit laatste wordt
aangeduid als ‘risicobeheersing’. Het Bestuur formuleert in het Beleidsplan het beleid voor de
uitvoering van de opgedragen taken. Het Beleidsplan komt in de plaats van het ‘regionaal beheersplan
rampenbestrijding’ en is in belangrijke mate gebaseerd op het Risicoprofiel. Het is van belang dat de
basis van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de VRHM op orde is, zodat de meeste risico’s
beheerst kunnen worden. De VRHM analyseert en adviseert over de maatregelen die bijdragen aan
het verkleinen van de impact en/of de waarschijnlijkheid van de risico’s. Daarbij ligt de focus op de
risico’s met een grote impact en waarschijnlijkheid. Bij de uitwerking van de prioriteiten in het
beleidsplan wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met die risico’s. Vanuit het risico op
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overstromingen zijn bijvoorbeeld de waterschappen partners waarmee planvorming en oefening actief
opgepakt gaat worden. Op deze manier worden risicoprofiel en beleidsplan aan elkaar verbonden.
Het Crisisplan omvat een beschrijving van de crisisorganisatie van de veiligheidsregio, de
verantwoordelijkheden, de taken, de bevoegdheden en afspraken die zijn gemaakt met andere bij de
mogelijke rampen en crises betrokken partners. Het Crisisplan moet worden afgestemd met de
crisisplannen van aangrenzende veiligheidsregio’s.
Resumerend: het risicoprofiel geeft een weergave van de risico’s op regionaal niveau, het beleidsplan
beschrijft onder andere op basis van het risicoprofiel de inhoudelijke ambitie van de veiligheidsregio.
Het crisisplan is de organisatorische beschrijving van de crisisbeheersingsorganisatie.

De planfiguren in Hollands Midden
De afgelopen jaren hebben alle kolommen succesvolle en structurele stappen gezet in het verbeteren
en borgen van de lokale en regionale crisisorganisatie. De nieuwe planfiguren hebben hierop kunnen
voortbouwen.
Zoals ook in de Wvr bedoeld, bestaat er samenhang tussen de drie planfiguren in Hollands Midden.
Het doel van het risicoprofiel is om de impact en waarschijnlijkheid van de risico’s in Hollands Midden
te duiden. Het vormt een input voor het beleidsplan. Het beleidsplan 2012 - 2015 is een bestuurlijk
stuurinstrument en geeft richting aan de veiligheidsregio en de verschillende kolommen op het gebied
van incident-, rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het beleidsplan zijn prioriteiten benoemd
welke zullen leiden tot een verdere verbetering van de crisisorganisatie. Het opstellen en uitvoeren
van het crisisplan is eveneens een uitwerking van de beleidskeuze om de generieke crisisorganisatie
te versterken. Het advies bij het aanbieden van deze drie planfiguren is derhalve om de aandacht
vooral op het beleidsplan te richten.

Het risicoprofiel (zie bijlage 2 en
3) in Hollands Midden bestaat uit
40 verschillende risico’s. Het
hebben van inzicht in de
aanwezige risico’s in de regio, met
andere woorden het weten dat, wil
nog niet zeggen dat alle risico’s
daarmee ook beheerst worden.
Het merendeel van de risico’s kan
zeker worden beheerst door een
adequate crisisorganisatie, zoals beschreven in het crisisplan. Voor
een aantal risico’s zijn specifieke maatregelen in de zin van proactie
en preventie nodig.

i
m
p
a
c
t

Risico’s

waarschijnlijkheid

Een risicoprofiel is nooit af. Niet alleen nieuwe beleidsontwikkelingen zullen ertoe leiden dat het
risicoprofiel aangepast dient te worden, maar ook de risico’s zelf. Risico’s waar de regio zich goed op
voorbereid, worden in de loop der jaren misschien minder van belang. En in de loop der tijd kunnen
nieuwe risico’s zich voor gaan doen. Het is daarom belangrijk dat (toekomstige) ontwikkelingen die
van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel jaarlijks worden onderkend en dat het risicoprofiel hierop
wordt aangepast. Verdere aanbevelingen uit het risicoprofiel zijn:
•
maak afspraken met aangrenzende veiligheidsregio’s ten aanzien van grensoverschrijdende
risico’s;
•
borg het beheer van de risicokaart en operationaliseer het gebruik tevens in de hoofdstructuur
van de crisisbeheersing;
•
zorg voor betrokkenheid bij het landelijke traject. De veiligheidsregio blijft betrokken bij de
verdere doorontwikkeling en borging van risicoprofiel en risicokaart;
•
draag bij aan het project ‘Risicoprofiel en risicokaart’ van de provincie Zuid-Holland en de vier
Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s.
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Voor het vervolg van deze notitie is het belangrijk te weten dat de veiligheidsketen uit vijf fasen
bestaat. Maatregelen in deze fasen dragen bij aan het verkleinen van de impact van een risico en/of
de waarschijnlijkheid van het risico.
Fase
Doel
Doel

Preventie
Verkleinen
waarschijnlijkheid
Verkleinen
impact

proactie

preparatie

Incidentbestrijding

herstel

Verkleinen
impact

Verkleinen
impact

Verkleinen
impact

Verkleinen
waarschijnlijkheid

In het beleidsplan 2012 – 2015 (zie bijlage 4) is, mede op basis
van het risicoprofiel, bepaald op welke manier de
veiligheidsregio zich voorbereidt op de verschillende risico’s. De
crisisorganisatie moet goed ontwikkeld zijn. Door een
daadkrachtige bestrijding van een ramp of crisis zal de impact
beperkt worden.
Het is het meest effectief om de crisisorganisatie te versterken,
zodat de veiligheidsregio door een daadkrachtige bestrijding de
impact van alle soorten rampen of crises beperkt. Het versterken
van de generieke crisisorganisatie sorteert op korte termijn het meeste effect. De veiligheidsregio richt
zich dus op het versterken van de incidentbestrijdingsfase.
De volgende prioriteiten zijn van belang voor het op orde brengen van de generieke crisisorganisatie:
1. versterking van de gemeentelijke kolom;
2. versterking van samenwerking met partners;
3. versterking van de informatiepositie door de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste
persoon in de crisisorganisatie beschikbaar te maken (informatiemanagement);
4. versterking van de crisiscommunicatie door op de juiste wijze en tijdig de bevolking te
informeren.
De focus in de beleidsperiode is het versterken van de generieke crisisorganisatie. Daarnaast zal de
advieskracht van de veiligheidsregio op risicobeheersing (preventie en proactie) stapsgewijs
toenemen. Daarbij richt de preventie zich op het verminderen van de waarschijnlijkheid en de impact
en de proactie is met name gericht op het verminderen van de waarschijnlijkheid. De veiligheidsregio
zal in gezamenlijkheid met partners komen tot integrale advisering over de handhaving- en
toezichtbehoefte passend bij het risico uit het risicoprofiel.
Voor alle risico’s geldt dat door het versterken van de generieke crisisorganisatie eventuele incidenten
daadkrachtig bestreden worden. Daar waar binnen de vier beleidsprioriteiten keuzes moeten worden
gemaakt, focussen we ons op de grootste risico’s, categorieën 1 en 2 uit het risicoprofiel. Daartoe
behoren ook de door de gemeenteraden het meest geduide risico’s (transport gevaarlijke stoffen,
evenementen, incidenten in gebouwen met publieksfunctie.
Het bestuur bepaalt welke risico’s er uitgewerkt worden en de volgorde van de maatregelen voor
risicobeheersing of preparatie op specifieke risico’s. Preparatie is gericht op het verkleinen van de
impact.
De structuur en processen waarop de veiligheidsregio de
incidentbestrijding in de generieke crisisorganisatie uitvoert staan
in het crisisplan (zie bijlage 5) beschreven. Door uitvoering te
geven aan het crisisplan wordt beoogd om de impact te
verkleinen van incidenten, rampen en crises.
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Het crisisplan wordt opgeleverd in twee delen. Voorliggend deel 1 van het crisisplan de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de hoofdstructuur van crisisbeheersing beschreven.
Het crisisplan deel 1 biedt een eenduidige en generieke beschrijving van de crisisorganisatie, waarin
diverse ontwikkelingen van de afgelopen tijd worden geformaliseerd, waaronder het netcentrisch
werken, de sectie Bevolkingszorg en de veranderingen in de GRIP-regeling naar aanleiding van de
Wet veiligheidsregio’s. Over deze onderwerpen heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden, daarom
zal dit deel naast een generieke en eenduidige beschrijving en een eerste inzicht in de nieuwe
procesindeling niet veel nieuwe inzichten opleveren. Dit eerste deel vormt de basis voor het
doorontwikkelen van de crisisorganisatie aan de hand van een procesgerichte benadering. Dit wordt
verder vormgegeven in deel 2 van het crisisplan (zie onderstaande toelichting).
Uitgangspunten crisisplan deel 1
• Het crisisplan sluit aan bij:
o het landelijke referentiekader regionaal crisisplan, waarin de nieuwe (landelijke)
crisisprocessen zijn benoemd;
o het landelijk model crisisplan Veiligheidsregio X deel 1;
o de crisisplannen van buurregio´s.
• Het crisisplan beschrijft de huidige crisisorganisatie. Structurele aanpassingen aan de
crisisstructuur worden meegenomen in de herziening van het crisisplan over een jaar.
Ontwikkelpunten aangaande de crisisorganisatie worden opgenomen in een aparte
ontwikkelagenda.
• Het crisisplan beschrijft de uniforme aanpak van de crisissituaties en biedt daarmee de basis voor
(specifieke) rampbestrijdingsplannen. Hierin worden slechts de bijzonderheden en
aandachtspunten ten opzichte van het crisisplan beschreven, wat leidt tot meer compacte en
bruikbare plannen.
• De deels nieuwe processen zijn opgenomen in de bijlage van het crisisplan, vooruitlopend op deel
2 van het crisisplan.
Ontwikkeling crisisplan deel 2
Ondertussen wordt gewerkt aan het tweede deel van het crisisplan, waarin de (deels nieuwe)
processen nader worden uitgewerkt. De procesgerichte benadering is met name als denkwijze, of
denkfilosofie tijdens crises van groot belang. Het is van belang dat crisisfunctionarissen voortdurend
bewust zijn van de informatie- en resourcebehoeften van anderen en van de informatie die zij zelf
nodig hebben om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Op dit moment gebeurt dit al deels,
alleen kan dit meer worden benadrukt. Daarnaast worden door de procesgerichte benadering te
behalen resultaten meer inzichtelijk, wat bijdraagt aan kwaliteitsontwikkeling binnen de hoofdstructuur
van crisisbeheersing.
Een belangrijk doel is om de procesbenadering te borgen bij de crisisfunctionarissen. Hieruit volgt de
vraag hoe het tweede deel van het crisisplan hierbij kan ondersteunen. De werkgroep werkt de
procesbeschrijvingen uit in draaiboeken per proces, waarin onder andere de belangrijkste
processtappen, informatieproducten en resources zijn uitgewerkt. Deze worden voorzien van
praktische taakkaarten per functionaris. Indien nodig worden ook handboeken per crisisteam
opgesteld, waarin de processen en informatieproducten samenkomen. Op operationeel, tactisch en
strategisch niveau worden informatieproducten uitgewerkt, die bij elk grootschalig incident relevant
zijn.
Door dit samen met de crisisfunctionarissen te doen, worden de plannen ingericht op de behoefte van
de gebruiker en worden de crisisfunctionarissen tevens meegenomen in de filosofie achter het
procesgericht werken.
In oktober worden bovengenoemde producten in concept opgeleverd. In november worden deze
producten samen met crisisfunctionarissen multidisciplinair afgestemd, zodat het concept deel 2 in
januari kan worden opgeleverd. Implementatie en beoefening van het plan volgen in het eerste en
tweede kwartaal van 2012 en leiden mogelijk nog tot aanscherping van deel 2.
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4. Kader
Voor alle planfiguren geldt dat de Wvr het juridisch kader vormt. Ten aanzien van de afzonderlijke
planfiguren gelden nog de onderstaande kaders.
Risicoprofiel
In de vergadering van 22 april 2010 is het concept regionaal risicoprofiel vastgesteld door het
Dagelijks Bestuur. Het concept risicoprofiel is in mei 2010 aangeboden aan gemeenten. Gezien het
belang van het regionaal risicoprofiel bestond bij gemeenten behoefte aan nadere duiding. Om in
deze behoefte te voorzien is in september 2010 de coördinerend functionaris aangewezen als
projectleider voor de consultatie van gemeenten en partners. In november 2010 is gestart met het
aanbieden van het regionaal risicoprofiel inclusief een presentatie in de gemeenteraden. Deze
consultatie en de schriftelijke consultatie van de partners is in juni 2011 afgerond. Deze werkwijze
heeft wel geleid tot het niet behalen van de wettelijke termijnen voor het vaststellen van het
risicoprofiel (zes maanden na de invoering van de Wvr) en het beleidsplan (9 maanden na de
invoering van de Wvr). Overigens zijn hieraan geen consequenties verbonden.
In 15 gemeenten is, op uitnodiging van de gemeente, een presentatie voor een raadscommissie /
gemeenteraad verzorgd. In zes gemeenten was het risicoprofiel in 2010 al behandeld. In Alphen aan
den Rijn heeft de presentatie pas in oktober 2011 plaatsgevonden vanwege het schietincident. Van
alle gemeenteraden is een reactie ontvangen (zie bijlage 1). Anders dan de opmerking dat het
risicoprofiel een goed inzicht geeft in de regionale risico’s, zijn er geen opmerkingen gemaakt op het
risicoprofiel zelf. Wel hebben de 25 gemeenten hun wensen voor het beleidsplan kenbaar gemaakt.
Deze zijn meegenomen in de ontwikkeling van het beleidsplan.
Ook aan 35 partners is gevraagd te reageren op het risicoprofiel. Hierop zijn 13 reacties
binnengekomen. Het merendeel van de partners bedankt voor deze aanpak van de veiligheidsregio
en kan instemmen met het risicoprofiel. Er is een aantal detailopmerkingen gemaakt. De reacties
staan vermeld in bijlage 1. In de tabel is in de kolom ‘Toelichting’ opgenomen of en zo ja op welke
manier de opmerkingen verwerkt zijn in het risicoprofiel. Een aantal partners heeft wensen voor het
beleidsplan kenbaar gemaakt. Deze zijn meegenomen in de ontwikkeling van het beleidsplan.
Beleidsplan
De prioriteiten in het beleidsplan zijn het resultaat van een themabijeenkomst van het Algemeen
Bestuur op 10 februari jl.
Op 23 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur meningvormend over de eerste conceptversie van het
Beleidsplan gesproken en het volgende besloten:
• Als uitgangspunt de grootste risico’s uit het risicoprofiel te nemen en krachtiger te formuleren wat
in elk geval de komende vier jaar op basis hiervan bereikt moet zijn;
• De tekst bij hoofdstuk 2.1 over de versterking van de gemeentelijke kolom positiever te
formuleren.
Ten opzichte van de eerste conceptversie zijn in het nu voorliggende beleidsplan als belangrijkste
wijzigingen aangebracht:
- De reeds behaalde resultaten in de gemeentelijke kolom zijn genoemd (positiever geformuleerd).
- Per actiepunt is een uitvoeringsverantwoordelijke en verantwoordelijke van de VD genoemd.
- Per actiepunt is aangegeven of het een multi of mono activiteit betreft.
- In hoofdstuk 5 is de tekst voor de begrotingsomvang aangepast en een bijlage toegevoegd over
het meerjarenperspectief.
- Bijlage 4: de reacties van de gemeenten op het risicoprofiel zijn toegevoegd.
- Bijlage 5: completering van convenantpartners.
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5. Consequenties
Het crisisplan vervangt het generieke deel van de gemeentelijke rampenplannen. De huidige
deelprocesplannen blijven van kracht tot de vaststelling van deel 2 van het crisisplan, waarna de
huidige gemeentelijke rampenplannen worden uit gefaseerd. In het jaarwerkplan van MDOTO zal de
implementatie van het crisisplan in de jaarplanning 2012 worden opgenomen.
In het beleidsplan wordt aangegeven of de activiteiten binnen de reguliere bedrijfsvoering van de
organisatieonderdelen van de VRHM passen. Er kan geen inschatting worden gemaakt of het binnen
de reguliere bedrijfsvoering van bijvoorbeeld gemeenten past, ook omdat er verschillen tussen
gemeenten zijn m.b.t. de mate van het voldoen aan het normenkader. De genoemde activiteiten van
de kolommen wel van belang zijn voor het bereiken van de gestelde doelen van de VRHM. Als een
actiepunt niet in de reguliere bedrijfsvoering past, zullen de middelen (financiën en capaciteit) binnen
de begroting van de VRHM gevonden moeten worden. Uitgangspunt is dat er geen extra gelden
beschikbaar worden gesteld of dat extra inspanningen zich in de loop van de tijd moeten
terugverdienen.

6. Aandachtspunten / risico’s
Conform de Wvr zijn de hoogheemraadschappen in de veiligheidsregio gevraagd om te reageren op
het concept-beleidsplan voor 1 september a.s. Deze reacties zullen nog worden betrokken bij de
besluitvorming in het DB.
De huidige planfiguren zijn opgesteld in samenwerking met de politie Hollands Midden. Zoals bekend
vinden op dit moment de voorbereidingen plaats om te komen tot een genationaliseerde politie. Dit
betekent voor de politie Hollands Midden dat zij samengevoegd wordt met de politie Haaglanden. De
gevolgen hiervan voor de uitvoering van de verschillende planfiguren is op dit moment nog niet
bekend.
Voor een gedegen uitwerking van deel 2 van het crisisplan is een aanzienlijke inspanning
noodzakelijk, die mogelijk de geplande capaciteit overstijgt. De organisatorische veranderingen binnen
de vier kolommen maken de beschikbaarheid van zowel de werkgroepleden als de
crisisfunctionarissen die input voor deel 2 zullen moeten leveren, onzeker voor de komende periode.
Gevolg hiervan is een mogelijk langere doorlooptijd van het project.

7. Implementatie en communicatie
In het beleidsplan is een implementatieoverzicht per actiepunt opgenomen. De doorontwikkeling en
borging van het risicoprofiel, alsmede de implementatie van het crisisplan zijn ondergebracht bij de
directeur veiligheidsregio.
Na vaststelling van het regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan (deel 1)
zullen deze planfiguren digitaal beschikbaar worden gesteld en zullen alle relevante partijen (intern en
extern) hierover geïnformeerd worden. Dit zal gebeuren op basis van een toegankelijke, aantrekkelijke
en eenduidige webversie via de website van de VRHM.
De vastgestelde planfiguren zullen door het Veiligheidsbureau ter informatie worden ingestuurd naar
het ministerie van Veiligheid en Justitie.
De drie planfiguren hebben een logische samenhang. De communicatie van de drie planfiguren zal
integraal worden opgepakt. Tot nu toe is de communicatie over de drie planfiguren in de eigen
projectgroepen georganiseerd. De al ontwikkelde initiatieven rond beleidsplan en crisisplan kunnen
naadloos in elkaar geschoven worden. De verwachting is dat met deze werkwijze de communicatieve
effecten groter zijn dan de losse inspanningen.
Er is een uitgebreide inventarisatie van doelgroepen en communicatiemiddelen opgesteld door de
werkgroep communicatie VRHM waar gemeenten, hulpdiensten en partners zoals milieudiensten en
hoogheemraadschap zitting hebben. Zo zullen voor de gemeenteraden en colleges van B&W
informatiemomenten worden georganiseerd waarin een uitgebreide toelichting op de plannen wordt
gegeven. De plannen worden integraal via een speciale website toegankelijk gemaakt. In de loop van
het eerste halfjaar 2012 als de besluitvorming van het regionaal crisisplan plaats vindt zullen de
plannen ook interactief via internet beschikbaar zijn.
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Ten behoeve van de vele actiecentra die binnen de nieuwe regionale crisisorganisatie werkzaam
zullen zijn worden nog communicatiemiddelen uitgewerkt. Daarbij wordt goed gekeken naar reeds
ontwikkelde middelen van andere veiligheidsregio’s.

8. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Overzicht reacties gemeenten en partners op concept- regionaal risicoprofiel VRHM
Regionaal risicoprofiel VRHM
Bijlagen bij regionaal risicoprofiel VRHM
Regionaal beleidsplan VRHM
Regionaal crisisplan VRHM (deel 1)

9. Historie besluitvorming
Risicoprofiel
- Dagelijks Bestuur 26 november 2009: concept-regionaal risicoprofiel besproken.
- Dagelijks Bestuur 22 april 2010: presentatie over risicoprofiel gehouden; ingestemd met concept
regionaal risicoprofiel
- Dagelijks Bestuur 27 januari 2011: mededeling over projectopdracht aanbieden risicoprofiel aan
gemeenten en partners
- Dagelijks Bestuur 8 september 2011 definitief concept risicoprofiel besproken.
Beleidsplan
- Algemeen Bestuur (themabijeenkomst) 10 februari 2011: vier prioriteiten beleidsplan bepaald.
- Dagelijks Bestuur 3 maart 2011: mededeling over stand van zaken ontwikkeling beleidsplan.
- Dagelijks Bestuur 26 mei 2011: eerste concept beleidsplan besproken.
- Algemeen Bestuur 23 juni 2011: eerste concept beleidsplan besproken
- Dagelijks Bestuur 8 september 2011: definitief concept beleidsplan besproken.
Crisisplan
- Dagelijks Bestuur 27 januari 2011: ingestemd met projectplan crisisplan
- Algemeen Bestuur 31 maart 2011: Ingestemd met projectplan crisisplan
- Dagelijks Bestuur 21 april 2011: voortgangsrapportage crisisplan
- Dagelijks Bestuur 8 september 2011: concept crisisplan deel 1 besproken
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Bijlage 1
Overzicht reacties gemeenten (A) en partners (B)
(Beslisnotitie Nieuwe planfiguren regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal
crisisplan)

A.

Reacties gemeenten

Gemeente
Alphen aan den
Rijn
Bergambacht

BodegravenReeuwijk
Boskoop

Gouda

Hillegom

Kaag en
Braassem
Katwijk

Leiden

Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop

Noordwijk

Noordwijkerhout

Oegstgeest
Ouderkerk

Rijnwoude

Wensen voor beleidsplan
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk', 'waarschijnlijk' en ‘zeer
waarschijnlijk’ en een impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name evenementen,
transport gevaarlijke stoffen en gebouwen met een publieksfunctie.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, met name
publieksgebouwen, evenementen, transport gevaarlijke stoffen en uitval
nutsvoorzieningen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen en transport
gevaarlijke stoffen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen en transport
gevaarlijke stoffen.
Richten op risico’s met een waarschijnlijkheid ‘mogelijk’ of ‘waarschijnlijk’ en een
impact ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’, met name transport gevaarlijke stoffen en de
risico’s van verstoring openbare orde (maatschappelijke onrust) en incidenten met
brandbare/explosieve stof in open lucht (niet gesprongen explosieven).
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name transport gevaarlijke stoffen en
treinverkeer.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name transport gevaarlijke stoffen,
luchtvaartongevallen en incidenten in tunnels (HSL).
Richten op risico's met een impact ernstig C, zeer ernstig D, catastrofaal E, met
name hoog water, natuurbrand en transport gevaarlijke stoffen (nadrukkelijk
aandacht voor transport over zee).
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, met name
publieksgebouwen, evenementen, transport gevaarlijke stoffen, Bio Science Park,
ziektegolf, regionale keringen en hittegolf.
Richten op risico's: Verkeerscongestie, kwetsbare objecten, evenementen,
nucleaire risico's en cumulatie van risico's.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid.
Ingestemd met de conclusies uit het concept regionaal risicoprofiel.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name transport gevaarlijke stoffen,
luchtvaartongevallen en regionale keringen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name risico’s m.b.t. de zee (hoog water,
transport over zee), natuurbrand en gebouwen met een logiesfunctie.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen, evenementen en
transport gevaarlijke stoffen.
Richten op risico's: Evenementen, transport gevaarlijke stoffen en
luchtvaartongevallen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen en transport
gevaarlijke stoffen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name transport gevaarlijke stoffen
(buisleidingen), tunnels, treinverkeer, ziekten (griep, plant en dierziekten) en
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Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude

Zuidplas

antibioticaresistentie.
Ingestemd met de conclusies uit het concept regionaal risicoprofiel.
Richten op risico's met een grotere impact en een redelijke mate van
waarschijnlijkheid, met name aandacht voor planvorming en geoefendheid.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, met name
publieksgebouwen en transport gevaarlijke stoffen.
Ingestemd met de conclusies uit het concept regionaal risicoprofiel en specifieke
aandacht voor kernincidenten
Richten op risico's met een hoge waarschijnlijkheid en ernstige impact, met name:
Transport gevaarlijke stoffen, publieksgebouwen en evenementen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen en transport
gevaarlijke stoffen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een
impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', m.n. dijkring 14/15 en transport gevaarlijke
stoffen.
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B.

Reacties partners

Organisatie
Hoogheemraadschap van
Rijnland
Hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap Amstel
Gooi en Vecht

Reactie
Wensen beleidsplan
− Ecologische veiligheid in
− Conclusies concept regionaal
algemene procedures
risicoprofiel worden
opnemen.
onderschreven.
− Scenario’s transport gevaarlijke
stoffen: impactcriterium Milieu en
natuur verhogen bij MW naar C, bij
WC naar D.
− Scenario’s Tunnels (HSL):
Impactcriterium Milieu en Natuur
verhogen naar A.
− Scenario transport gevaarlijke
stoffen, ander scenario in verband
met impact watermilieu.

Milieudienst Midden-Holland

−

Risico’s van belang voor de
milieudienst zijn voldoende
meegenomen.

−

Regionaal Militair CommandoWest
Veiligheidsregio Haaglanden

−

Scenario Hittegolf: toevoegen
hulpvraag defensie.
Geen aanvullende opmerkingen.

−

−

−

Toelichting
− Impact op Natuur en Milieu wordt volgens de
handreiking geschaard aan de hand van het
absolute oppervlakte, variërend van A = 4
km2 tot D = 400 km2. Gezien de omvang van
de scenario´s blijft de schade aan natuur en
milieu in oppervlakte maximaal 4 km2. De
impactscores zijn daarom bij de transport
gevaarlijke stoffen scenario’s niet aangepast.
Volledigheidshalve is toegevoegd dat de
verstoring van de ecologische functie binnen
het gebied zeer omvangrijk is.
− De scenario’s Tunnels (HSL) zijn aangepast.
− Voor de crisistypen zijn twee scenario’s
(meest waarschijnlijk en worst case)
ontwikkeld om inzicht te krijgen in de
beïnvloedingsmogelijk-heden en de
capaciteit van de hulpdiensten. Gezien de
functie van de scenario’s valt de specifieke
impact ten aanzien van watermilieu
hierbuiten. Het risico als zodanig is in het
algemeen wel meegenomen in het
risicoprofiel.
− Geen aanleiding tot aanpassen regionaal
risicoprofiel.

Aandacht voor transport
gevaarlijke stoffen, met name
aspect beheersbaarheid
(bluswatervoorzieningen,
bereikbaarheid,
risicocommunicatie, enz.).
Huidige goede samenwerking −
voortzetten.
Permanent aandacht aan
−
partnerschap van aangrenzende regio’s en provincies
door investering en participatie

Capaciteit defensie toegevoegd bij de
scenario’s hittegolf.
Geen aanleiding tot aanpassen regionaal
risicoprofiel.
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Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

−

Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid
Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland

−
−
−

Veiligheidsregio
Kennemerland

−

−
Provincie Zuid-Holland

−

−

−
−

Verheugd met het eindresultaat
van het concept regionaal
risicoprofiel.
Geen aanleiding tot inhoudelijke
reactie of zienswijze.
Kennis genomen van het
risicoprofiel.
Grensoverschrijdende risico’s
vanuit de VRAA zijn verkeersopstopping en toxische wolk.
Met belangstelling kennis
genomen van het concept
regionaal risicoprofiel.
Onderschrijft conclusie t.a.v.
grensoverschrijdende risico’s.
Risicoprofiel is op zorgvuldige
wijze tot stand gekomen, met
brede multidisciplinaire inbreng.
Scenario transport gevaarlijke
stoffen, rekening houden met
chloor transport.
Moderne crises belichten in
risicoprofiel.
Actualiseren op Wet
veiligheidsregio’s.

−

in interregionale
samenwerking.
Geen aanvullende wensen.

−

Geen aanleiding tot aanpassen regionaal
risicoprofiel.

−

Geen aanvullende wensen.

−

−

Geen aanvullende wensen.

−

Geen aanleiding tot aanpassen regionaal
risicoprofiel.
Geen aanleiding tot aanpassen regionaal
risicoprofiel.

−

Geen aanvullende wensen.

−

−

Geen aanvullende wensen.

-

Geen aanleiding tot aanpassen regionaal
risicoprofiel.

-

ProRail

−

Specifieke aanvullingen bij
scenario’s transport gevaarlijke

−

Geen aanvullende wensen.

-

Voor de crisistypen zijn twee scenario’s
(meest waarschijnlijk en worst case)
ontwikkeld om inzicht te krijgen in de
beïnvloedingsmogelijkheden en de
capaciteit van de hulpdiensten. Gezien de
type scenario’s is chloor bij transport
gevaarlijke stoffen niet uitgewerkt in een
scenario, echter wel meegenomen bij de
risico-inventarisatie.
Het risicoprofiel is opgesteld volgens de
landelijke handreiking regionaal risicoprofiel.
Landelijk is een vertaling gemaakt van de
nationale risicobeoordeling naar een
regionale risicobeoordeling, waarbij naast
klassieke crises, ook moderne crises zijn
meegenomen, zoals de sociale en politieke
stabiliteit.
Het regionaal risicoprofiel is geactualiseerd
op de Wvr.
Scenario’s aangepast.
Bij het scenario Tunnels HSL meest
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stoffen, Tunnels en Treinverkeer.

Kustwacht

−

Reddingsbrigade Nederland

−

−

Ministerie van Economische
−
Zaken, Landbouw en Innovatie

Geen opmerkingen dan wel
−
aanvullingen op het concept
regionaal risicoprofiel.
Scenario’s Dijkring 14/15,
−
Regionale Voorziening
Reddingsbrigade Hollands-Midden
betrekken.
Toevoegen scenario’s:
luchtvaartincident op water,
duinbranden, overstroming vanuit
zee.

Goede basis voor op te stellen
beleidsplan voor de
veiligheidsregio.

−

−

Geen aanvullende wensen.

Geen aanvullende wensen.

Rekening houden met zich in
het recente verleden
voorgedane crisis of
incidenten.
Opnemen wijze van
samenwerking tussen
veiligheidsregio en
rijkspartners.

waarschijnlijk is gekozen voor GRIP 3 in
verband met de opschaling van de
gemeentelijke kolom.
- Bij het scenario Tunnels HSL worst case
wordt opgeschaald naar GRIP 3 en niet
GRIP 4 omdat het incident zich beperkt tot
één gemeente (gelijk aan de poldercrash).
- Bij het scenario Treinverkeer worst case
wordt opgeschaald naar GRIP 4 omdat de
gevolgen voor het treinverkeer merkbaar
zijn in meerdere gemeenten.
− Geen aanleiding tot aanpassen regionaal
risicoprofiel.
-

Bij de overstromingsscenario’s zijn de
partners in de waterhulpverlening,
waaronder de RVR-HM, toegevoegd als
partners.
- Voor de crisistypen zijn twee scenario’s
(meest waarschijnlijk en worst case)
ontwikkeld om inzicht te krijgen in de
beïnvloedingsmogelijkheden en de
capaciteit van de hulpdiensten. Gezien de
type scenario’s is luchtvaartincident op
water niet uitgewerkt. Duinbranden is een
categorie 3 risico en deze zijn daarom nog
niet uitgewerkt in scenario’s. Overstroming
vanuit zee is uitgewerkt in overstroming
dijkring 14 worst case.
− Geen aanleiding tot aanpassen regionaal
risicoprofiel.
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Van de volgende partners is geen reactie ontvangen:
− Milieudienst West-Holland
− Liander
− Stedin Netbeheerder B.V.
− Drinkwaterbedrijven Oasen, Dunea en PWN
− Veiligheidsregio Utrecht
− Nederlandse Rode Kruis
− Slachtofferhulp
− KNRM
− Reddingsbrigade Noordwijk
− Reddingsbrigade Katwijk
− VROM inspectie
− Kamer van Koophandel Den Haag
− Kamer van Koophandel Rotterdam
− Kamer van Koophandel Midden-Nederland
− Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland
− Inspecteur Gezondheidszorg
− Arrondissementsparket Den Haag (regio Hollands Midden)
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1. Conclusies en aanbevelingen
1.1 Conclusies
A. Het risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in de risico’s in de regio Hollands
Midden die veel aandacht verdienen. Tevens geeft het risicoprofiel inzicht in de risico’s die de
regio met haar huidige rampbestrijdingsorganisaties het hoofd zou moeten kunnen bieden en in
risico’s die extra aandacht vragen.
B. Risico’s met een hoge impact en/of een hoge waarschijnlijkheid verdienen de aandacht. De
risico’s die de aandacht verdienen zijn:
 Ziektegolf (griep)
 Transport gevaarlijke stoffen
 Overstroming Dijkring 14
 Overstroming Dijkring 15
 Incidenten in tunnels (HSL)
 Luchtvaartincidenten
 Treinverkeer
 Hittegolf
 Objecten met een publieksfunctie
 Paniek in menigten
 Regionale keringen
C. De risico’s met een beperkte of aanzienlijke impact kunnen vanuit de huidige organisatie van
crisisbeheersing door de veiligheidsregio afgedekt worden.
D. De grensoverschrijdende risico’s vanuit omliggende regio’s op Hollands Midden zijn: Duinbrand,
verstoring wegen infrastructuur, uitval vitale objecten, toxische (giftige) wolk, overstroming,
kroondomeinen en Amerikaanse school Wassenaar.
De grensoverschrijdende risico’s vanuit Hollands Midden op omliggende regio’s zijn: Duinbrand,
verstoring wegen infrastructuur, uitval vitale objecten, toxische (giftige) wolk en overstroming.
E. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te voorzien die kunnen leiden tot nieuwe risicovolle
situaties die van invloed zijn op het risicoprofiel.
F. Om de meest waarschijnlijke scenario’s ten aanzien van bovengenoemde risico’s af te dekken, is
capaciteit nodig voor risicobeheersing, incidentbestrijding en nazorg.
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1.2 Aanbevelingen
A. De Wvr verplicht het bestuur van de veiligheidsregio’s een regionaal beleidsplan en crisisplan op
te stellen. Geef het regionaal beleidsplan onder andere vorm door het risicoprofiel als
uitgangspunt te nemen, met name de risico’s die de meeste aandacht verdienen.
B. Maak afspraken met aangrenzende regio’s ten aanzien van grensoverschrijdende risico’s. Laat
deze afspraken onderdeel uitmaken van het regionaal beleidsplan.
C. Bezie jaarlijks toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel en pas
het risicoprofiel daarop aan.
D. Wijs een verantwoordelijk bestuurder aan voor de doorontwikkeling van het risicoprofiel, de
scenario’s en de borging van de risicokaart. Borg het beheer van de risicokaart en operationaliseer
het gebruik tevens in de hoofdstructuur van de crisisbeheersing.
E. Zorg voor betrokkenheid bij het landelijke traject. VRHM blijft betrokken bij de verdere
doorontwikkeling en borging van risicoprofiel en risicokaart.
F. Draag bij aan het project ‘Risicoprofiel en risicokaart’ van de provincie Zuid-Holland en de vier
Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s.
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2. Inleiding
2.1 Waarom een risicoprofiel?
Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele soorten
veiligheidsrisico’s. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, maar
bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een continue bedreiging van
de vitale belangen van de samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, moeten
overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger nauw samenwerken. Elke regio herbergt specifieke
risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners nodig kan zijn. Het regionaal
risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het
veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken
en om de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Ook biedt het een basis
voor de risicocommunicatie naar de burgers.
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in artikel 15 de verplichting opgenomen om een risicoprofiel van
de veiligheidsregio op te stellen. Het nu voor u liggende ‘Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands
Midden’ voldoet aan de wettelijke vereisten.
De Wvr schrijft voor dat het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vaststelt na
overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Hierbij verzoekt het bestuur de
gemeenteraden tevens hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het regionaal beleidsplan op te
nemen beleid op basis van het risicoprofiel. Dit heeft in de eerste helft van 2011 plaatsgevonden. Het
bestuur van de veiligheidsregio heeft het Regionaal College van politie, de besturen van de betrokken
waterschappen (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden) en de door het Rijk aangewezen functionarissen uitgenodigd hun zienswijze kenbaar te
maken.

2.2 Wat is een risicoprofiel?
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige
risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een
overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen
voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken
en geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische
beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van
gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van
de veiligheidsregio. Het begrip ‘risico’ wordt in dit verband gedefinieerd als:
‘Een samenstel van de waarschijnlijkheid dat zich een brand, ramp of crisis (of dreiging daarvan)
1
voordoet en de mogelijke impact die dat kan hebben.’
In de Wet veiligheidsregio’s wordt het risicoprofiel als volgt beschreven:
Het risicoprofiel bestaat uit:
a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of
crisis kunnen leiden,
b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen
voordoen, en
c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen
en crises zijn opgenomen.

1

Uit ‘Handreiking regionaal risicoprofiel versie 1.9’, NVBR, 22 september 2009.
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2.3 Wat levert het risicoprofiel op?
Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om de gemeenten en het bestuur van de veiligheidsregio
antwoord te geven op de volgende vragen.
Wat kan ons overkomen?
Alles begint met inzicht in de aanwezige risicovolle situaties. Welke risicovolle bedrijfsactiviteiten
worden binnen de regio uitgevoerd? Welke infrastructuur loopt over het grondgebied? Welke soorten
natuurrampen kunnen ons overkomen? Welke kwetsbare gebouwen en nutsvoorzieningen kunnen
getroffen worden? Hiervoor wordt als eerste stap van het risicoprofiel voor elk crisistype een risicoinventarisatie uitgevoerd, met behulp van de provinciale risicokaart. Omdat risico’s zich niet aan
regiogrenzen houden, wordt deze inventarisatie bovenregionaal afgestemd.
Hoe erg is dat?
Vervolgstap is om te beoordelen hoe ernstig de risico’s zijn. Daarvoor worden op basis van de risicoinventarisatie incidentscenario’s uitgewerkt die zich zouden kunnen voordoen in de regio. De ernst
van deze scenario’s wordt geanalyseerd op twee componenten: de waarschijnlijkheid (kans) dat zich
een ramp of crisis voordoet en de impact (effect) die het kan hebben op de vitale belangen van de
samenleving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dezelfde methode als in de Nationale
Risicobeoordeling.
Wat doen we er al aan?
Op basis van de risicoanalyse besluit het bestuur van de veiligheidsregio voor welke risico’s extra
inspanningen nodig zijn. Daarvoor moet het bestuur eerst weten welke prestaties de veiligheidsregio
nu al levert op het vlak van risico- en crisisbeheersing. Als reeds het maximale is gedaan om een
risico te voorkomen, te beperken en te kunnen bestrijden, dan blijven alleen risicoacceptatie en
risicocommunicatie nog over.
Wat kunnen we nog meer doen?
Voor de risico’s waaraan het veiligheidsbestuur en de gemeenten extra aandacht willen besteden, zal
tot slot een analyse moeten worden uitgevoerd van de handelingsperspectieven. Welke specifieke
maatregelen zijn mogelijk om het risico beter te beheersen? Welke extra voorbereidingen zouden
kunnen worden getroffen? Een integrale analyse van de meerwaarde van elk van de maatregelen
(kosten-baten) zal uiteindelijk moeten leiden tot een set van specifieke beleidsmaatregelen die de
veiligheidsregio samen met haar partners wil treffen. Deze strategische beleidskeuzes worden
vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio.
Het risicoprofiel en beleidsplan moeten resulteren in een door het veiligheidsbestuur vast te stellen
crisisplan. Dit plan bevat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, taken en
bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

2.4 Hoe is het risicoprofiel opgebouwd?
Hoofdstuk 1 vermeldt de conclusies en aanbevelingen en biedt de gelegenheid om een eerste indruk
te krijgen van de resultaten van het risicoprofiel.
Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding voor het risicoprofiel en legt uit wat het risicoprofiel is.
Hoofdstuk 3 geeft het proces weer van totstandkoming van het risicoprofiel.
Hoofdstukken 4 en 5 geven respectievelijk de risico-inventarisatie en het risicobeeld en de
risicoanalyse voor de regio weer.
Hoofdstuk 6 handelt over de capaciteitenanalyse.
In hoofdstuk 7 wordt het vervolg van de ontwikkeling van het risicoprofiel beschreven.
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3. Proces van totstandkoming van het risicoprofiel
3.1 Organisatie
Het regionaal risicoprofiel is opgesteld in opdracht van de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio
Hollands Midden. De Veiligheidsdirectie fungeert als stuurgroep. De projectleiding voor het tot stand
komen van het regionaal risicoprofiel was belegd bij het hoofd afdeling Crisisbeheersing van de
Regionale Brandweer Hollands Midden en het hoofd Veiligheidsbureau. De projectleiding voor de
consultatie van het regionaal risicoprofiel bij gemeenten en partners is belegd bij de coördinerend
functionaris.
Het risicoprofiel is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep onder voorzitterschap van het
toenmalig hoofd Proactie & Preventie van de Regionale Brandweer Hollands Midden en waarin alle
disciplines van de veiligheidsregio zijn vertegenwoordigd: politie, brandweer, GHOR en gemeentelijke
kolom (zie bijlage 1). Een voorbereidingsgroep heeft acties uitgevoerd en gecoördineerd en de
overleggen van de werkgroep voorbereid. De werkgroep heeft gebruik gemaakt van een grotere
brainstormgroep, bestaande uit diverse partners om haar ideeën en voortgang te bespreken en te
toetsen (vertegenwoordigers van de kolommen, defensie, Nationaal Adviescentrum Vitale
Infrastructuur, milieudiensten, waterschappen en provincie).

3.2 Processtappen
De Veiligheidsregio Hollands Midden is in september 2008 gestart met de ontwikkeling van het
risicoprofiel. Eind 2008 werd op landelijk niveau gestart met het project ‘Handreiking regionaal
risicoprofiel’. Onder leiding van de NVBR gingen de veiligheidsregio’s met elkaar aan de slag om een
handreiking te maken voor het risicoprofiel. De VRHM heeft in twee ontwikkelgroepen van dit
landelijke project geparticipeerd (risico-inventarisatie en risicoanalyse). Op die manier is er voor
gezorgd dat de VRHM niet alleen gelijk op kon lopen met de ontwikkeling van de landelijke
handreiking, maar dat de veiligheidsregio ook de nodige input kon leveren voor de handreiking uit het
eigen ontwikkelproces.
De definitieve handreiking is vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Het landelijke traject is echter
nog niet afgerond. Er wordt gewerkt aan verdere doorontwikkeling en borging van het risicoprofiel en
de risicokaart. De VRHM blijft betrokken bij deze voortzetting.
In de vergadering van 22 april 2010 is het concept regionaal risicoprofiel vastgesteld door het
Dagelijks Bestuur. Het concept risicoprofiel is in mei 2010 aangeboden aan gemeenten. Gezien het
belang van het regionaal risicoprofiel bestond bij gemeenten behoefte aan nadere duiding. Om in
deze behoefte te voorzien is in september 2010 de coördinerend functionaris aangewezen als
projectleider voor de consultatie van gemeenten en partners. In november 2010 is gestart met het
aanbieden van het regionaal risicoprofiel inclusief een presentatie in de gemeenteraden. Deze
consultatie en de schriftelijke consultatie van de partners is in juni 2011 afgerond.
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Figuur 1: Procesmodel risicoprofiel en beleidsplan

Risicoinventarisatie

2
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Het procesmodel risicoprofiel en beleidsplan laat zien welke stappen bij de totstandkoming van het
regionaal risicoprofiel zijn genomen. De resultaten van de genomen stappen zijn uitgewerkt in de
hierna volgende hoofdstukken.
Risico-inventarisatie
Bij risico-inventarisatie komen vragen aan de orde als: Wat kan ons overkomen? Welke soorten
branden, rampen en crises kunnen zich in de regio en omliggende gebieden voordoen? Welke
risicovolle situaties zijn er in de regio en omliggende gebieden aanwezig? Welke toekomstige
ontwikkelingen kunnen zich daarbij voordoen? Het resultaat van deze stap is een overzicht van vrijwel
alle risico’s die de regio kunnen bedreigen en/of zich in de regio voor kunnen doen. (Zie hoofdstuk 4
Risico-inventarisatie.)
Risicobeeld en risicoduiding
De stap ‘risicobeeld en risicoduiding’ is bedoeld om op basis van de veelheid aan
inventarisatiegegevens te bepalen welke incidentscenario’s maatgevend zijn voor de regio. Deze stap
vormt daarmee de brug tussen de risico-inventarisatie en de opvolgende stap risicoanalyse. Vragen
die daarbij beantwoord worden zijn onder andere: Hoe erg zijn de risico’s die ons kunnen overkomen?
Hoe groot is de impact als een brand, ramp of crisis zich voordoet? Hoe groot is de waarschijnlijkheid
dat een brand, ramp of crisis zich voordoet? (Zie hoofdstuk 5 Risicobeeld en risicoanalyse.)

2

Uit ‘Handreiking regionaal risicoprofiel versie 1.10’, NVBR, 5 november 2009.
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Risicoanalyse
In de stap risicoanalyse wordt een groot deel van de risico’s uit het risicobeeld uitgewerkt in
scenario’s. Voor een aantal risico’s worden twee scenario’s gemaakt: een meest waarschijnlijk
scenario en een ramp- ofwel ‘worst case’-scenario. De scenario’s beschrijven per risico het verloop
van het incident, de gevolgen, en de mogelijkheden voor risicobeperking en (directe) respons. Met
behulp van de scenario’s is het eenvoudiger voor te stellen wat er mis kan gaan en op basis daarvan
in de fase van de capaciteitenanalyse te beoordelen welke maatregelen genomen kunnen worden in
alle schakels van de veiligheidsketen.
In de stap risicoanalyse wordt naar aanleiding van de scenario’s gekeken naar de impact en
waarschijnlijkheid als een brand, ramp of crisis zich voordoet. Hiermee wordt de plaats van de risico’s
op het risicodiagram bepaald. (Zie hoofdstuk 5 Risicobeeld en risicoanalyse.)
Capaciteiten-inventarisatie en Capaciteitenanalyse
Hoe gaan we met deze risico’s om? Wat zouden we nog aan deze risico’s kunnen doen? Enerzijds
wordt aangegeven in hoeverre de risico’s nu reeds worden ‘aangepakt’. Anderzijds wordt in de
analyse aangegeven welke capaciteiten, naast de huidige, extra nodig zijn. De term waarmee alle
activiteiten van de veiligheidsregio in dit verband worden aangeduid is ‘capaciteiten’. Het gaat hier niet
alleen om aantallen voertuigen en manschappen, maar om capaciteiten als deskundigheid op het
gebied van proactie- en preventie-adviezen. (Zie hoofdstuk 6 Capaciteitenanalyse.)
Risicoprofiel
De uitgevoerde risico-inventarisatie en risicoanalyse zijn volgens de Wet veiligheidsregio’s voldoende
voor het risicoprofiel. Het risicoprofiel zegt echter nog niets over de wijze van risicobeheersing,
incidentmanagement en nazorg. De capaciteiteninventarisatie en -analyse bieden inzicht in de aanpak
van risico’s. Om de risico’s aan te pakken, vormen ook de capaciteiteninventarisatie en
capaciteitenanalyse onderdeel van het risicoprofiel.
Visie op ontwikkeling veiligheidsregio, beleidsbepaling, beleidsplan veiligheidsregio
Op basis van het risicoprofiel worden aanbevelingen gedaan aan het bestuur van de veiligheidsregio
over het te voeren beleid. Dit beleid wordt beschreven in het regionaal beleidsplan. Het beleidsplan is
een strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van risico- en crisisbeheersing.
Het regionaal beleidsplan is als het ware het vervolg op het risicoprofiel (zie paragraaf 2.3 Wat levert
het risicoprofiel op? en hoofdstuk 7 Vervolg ontwikkeling risicoprofiel).
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4. Risico-inventarisatie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op
onder andere de volgende vragen: Wat kan ons
overkomen? Welke soorten branden, rampen en
crises kunnen zich in de regio en omliggende
gebieden voordoen? Welke risicovolle situaties
zijn er in de regio en omliggende gebieden
aanwezig? Welke toekomstige ontwikkelingen
kunnen zich daarin voordoen? Het resultaat van
deze stap is een uitgebreid overzicht van risico’s
die de regio kunnen bedreigen en/of zich in de
regio voor kunnen doen (zie bijlage 4).

4.1 Crisistypen
Een oneindig aantal verschillende branden, rampen en crises kunnen één of meerdere van de vitale
belangen aantasten (zie paragraaf 5.2 Impact en waarschijnlijkheid). Om deze situaties
inventariseerbaar, analyseerbaar en uitlegbaar te maken, is een landelijke uniforme categorisering
ontwikkeld.
In het verleden zijn hiervoor de achttien ramptypen ontwikkeld, zoals vastgelegd in de Leidraad
Maatramp. Deze maatramptypen zijn doorontwikkeld naar bredere, specifiekere crisistypen, per
maatschappelijk thema. Het aantal maatschappelijke thema’s en crisistypen mag worden bestempeld
als limitatief. Hierdoor is het mogelijk om de informatie met andere regio’s te kunnen vergelijken en
eenvoudig te kunnen uitwisselen.
Elk crisistype kent echter weer verschillende verschijningsvormen. Deze specificaties van crisistypen
worden ‘incidenttypen’ genoemd. Een voorbeeld: het crisistype ‘overstroming’ is op deze manier onder
te verdelen in de volgende ‘incidenttypen’: ‘overstroming vanuit zee’, ‘overstroming door hoge
rivierwaterstanden’ en ‘overstroming door vollopen polder’. Het overzicht van deze incidenttypen is
terug te vinden in bijlage 3. De lijst met incidenttypen is niet limitatief, omdat er oneindig veel
verschillende verschijningsvormen van crisistypen te bedenken zijn.
Op basis van de crisistypen en bijbehorende incidenttypen is geïnventariseerd wat de risico’s zijn.
De clustering naar maatschappelijke thema’s en de toevoeging van nieuwe typen leidt tot het
volgende overzicht van crisistypen:

10

Tabel 1: Overzicht crisistypen

Maatschappelijke omgeving
1. Natuurlijke omgeving

2. Gebouwde omgeving
3. Technologische omgeving

4. Vitale infrastructuur en
voorzieningen

5. Verkeer en vervoer

6. Gezondheid
7. Sociaal-maatschappelijke
omgeving

Crisistypen
1.1 Overstromingen
1.2 Natuurbranden
1.3 Extreme weersomstandigheden
1.4 Aardbeving
1.5 Plagen
1.6 Dierziekten
2.1 Branden in kwetsbare objecten
2.2 Instorting grote gebouwen en kunstwerken
3.1 Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
3.2 Incidenten met giftige stof in open lucht
3.3 Kernincidenten
4.1 Verstoring energievoorziening
4.2 Verstoring drinkwatervoorziening
4.3 Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering
4.4 Verstoring telecommunicatie en ICT
4.5 Verstoring afvalverwerking
4.6 Verstoring voedselvoorziening
5.1 Luchtvaartincidenten
5.2 Incidenten op of onder water
5.3 Verkeersincidenten op land
5.4 Incidenten in tunnels
6.1 Bedreiging volksgezondheid
6.2 Ziektegolf
7.1 Paniek in menigten
7.2 Verstoring openbare orde

Het overzicht richt zich met name op fysieke veiligheidsrisico’s en op sociale risico’s met als gevolg
paniek in menigten en verstoring openbare orde. Moedwillig handelen (terrorisme) is in dit overzicht
geen apart crisistype. Moedwillig handelen of moedwillige verstoringen van andere aard (zoals
sabotage) kunnen een aanleiding (trigger) zijn bij verschillende crisistypen.
Ook de ramp op afstand staat niet op deze lijst. In de voorbereiding op de crisisbeheersing dient
rekening gehouden te worden met de maatschappelijke ontwikkeling ten aanzien van emotie
waardoor crisissituaties zich ook kunnen voordoen in de vorm van emotionele ontwrichting. Dit sluit
aan bij de ontwikkeling dat moderne crisisbeheersing breder is dan de traditionele rampenbestrijding.
Het is niet mogelijk de ramp op afstand apart te inventariseren.
Voor ieder crisistype zijn indicatoren bedacht, die iets zeggen over de omvang van de risicovolle
2
situatie. Bijvoorbeeld bij het crisistype ‘overstroming’ is het aantal km land wat onder loopt bij een
overstroming een indicator. Bij de crisistypen ‘branden in kwetsbare objecten’ en ‘instorting grote
gebouwen en kunstwerken’ is het aantal (mogelijk) aanwezige personen een indicator.

4.2 Risicokaart
Voor het inventariseren van de risicovolle situaties zijn zowel risicobronnen als kwetsbaarheden
geïnventariseerd. De belangrijkste bron hiervoor is de risicokaart. Op de risicokaart zijn 13 van de 18
oude maatramptypen geografisch weergegeven. Momenteel wordt de risicokaart omgezet naar de
nieuwe crisistypen zoals hierboven genoemd. Gemeenten zijn bij wet verplicht om deze gegevens te
inventariseren en in te voeren in de risicokaart. Voor de crisistypen met gevaarlijke stoffen is het
Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) het invoersysteem. De gemeenten die zijn
aangesloten bij een milieudienst, laten deze door de milieudienst invullen. Voor de overige crisistypen
maken gemeenten gebruik van het Invoer Systeem Overige Ramptypen (ISOR). De provincie is de
beheerder van de risicokaart. Gegevens uit de risicokaart vormen de basis risico-inventarisatie voor
het risicoprofiel.
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In de Leidraad Risico-Inventarisatie (LRI) staat omschreven wat ingevoerd moet worden op de
risicokaart. Hierbij is sprake van diverse drempelwaarden. Zo hoeft bijvoorbeeld niet ieder hotel
ingevoerd te worden, maar alleen de hotels waar meer dan 10 personen mogen verblijven. Voor de
risico-inventarisatie voor het risicoprofiel zijn deze drempelwaarden overgenomen. Deze
drempelwaarden zijn gebaseerd op de Prevap (Preventie-activiteiten-plan)-systematiek.
Niet alle risicovolle situaties zijn geografisch te duiden. Bijvoorbeeld het crisistype ‘ziektegolf’ speelt
zich niet af op één locatie. Wel zijn hierbij een aantal indicatoren te benoemen, zoals bijvoorbeeld de
bevolkingsdichtheid en de bevolkingssamenstelling in leeftijd.
Bij de risico-inventarisatie is gebleken dat de risicokaart voor een groot deel is ingevuld. Er zijn echter
ook nog enkele hiaten. Er is gedurende het proces van tot stand komen van het risicoprofiel naar
gemeenten toe gecommuniceerd over het gebruik van de risicokaart als basis voor de risicoinventarisatie. Daarbij zijn de gemeenten verzocht de risicokaart zo volledig mogelijk in te vullen.
Objecten die niet op de risicokaart zijn ingevoerd, zijn niet meegenomen in het risicoprofiel.
De risicokaart kan tevens, indien adequaat ingevuld en beheerd, een waardevolle informatiebron
bieden voor operationele uitvoering in de crisisbeheersing.

4.3 Grensoverschrijdende risico’s
De Veiligheidsregio Hollands Midden grenst aan 6 andere veiligheidsregio’s: Kennemerland,
Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.
Grensoverschrijdende risico’s zijn gedefinieerd als: ‘Risico’s waarvan de effecten zich, wanneer het
3
risico zich voordoet, uitstrekken over het grondgebied van de aangrenzende regio’.
Hierbij geldt een haal- en brengplicht. Mogelijke rampen en crises met een voorzienbaar effect over de
grens vanuit een omliggende veiligheidsregio op Hollands Midden moeten worden meegenomen in de
inventarisatie (haalplicht). Rampen en crises met een effect vanuit Hollands Midden over de grens van
de veiligheidsregio moeten kenbaar worden gemaakt aan de buurregio‘s (brengplicht).
Indien snelwegen (wegen infrastructuur) vastlopen (bijvoorbeeld de A4 of de A12) zijn de effecten
hiervan snel merkbaar in meerdere regio’s. Een opstopping in de Veiligheidsregio Hollands Midden
heeft effect op de aangrenzende regio’s en andersom. Ook de uitval van vitale objecten kan effecten
hebben in andere regio’s. Tenslotte zijn ook overstromingen of duinbranden grensoverschrijdende
risico’s, waarbij de oorzaak in de Veiligheidsregio Hollands Midden kan liggen.
Vanuit de omliggende regio’s zijn er risico’s met een mogelijk effect binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Hierbij valt te denken aan duinbrand (Veiligheidsregio’s Haaglanden en
Kennemerland), toxische wolk (onder andere Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), kroondomeinen
en Amerikaanse school Wassenaar (Veiligheidsregio Haaglanden), verstoring wegen infrastructuur,
overstroming en uitval van vitale objecten (bijvoorbeeld het 380kv-station van TenneT in Dordrecht –
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid).
Ten aanzien van de grensoverschrijdende risico’s dient de Veiligheidsregio Hollands Midden
afspraken te maken met de haar aangrenzende regio’s. Deze afspraken maken onderdeel uit van het
regionaal beleidsplan en crisisplan.

4.4 Toekomstige ontwikkelingen
Om in beeld te brengen welke ontwikkelingen de komende vier jaar mogelijk invloed hebben op het
risicoprofiel van de regio is een toekomstverkenning noodzakelijk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, zoals de Zuidplaspolder, of vergroting van
transportbewegingen als gevolg van de Overslag Terminal Alphen. Op dit moment zijn er geen andere
ontwikkelingen te voorzien die kunnen leiden tot nieuwe risicovolle situaties die van invloed zijn op het
risicoprofiel.

3

Uit ‘Handreiking regionaal risicoprofiel versie 1.10’, NVBR, 5 november 2009.
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5. Risicobeeld en risicoanalyse
In dit hoofdstuk worden onder andere de
volgende vragen beantwoord: Hoe erg zijn de
risico’s die ons kunnen overkomen? Hoe groot is
de impact als een brand, ramp of crisis zich
voordoet? Hoe groot is de waarschijnlijkheid dat
een brand, ramp of crisis zich voordoet? Voor
een aantal risico’s zijn scenario’s uitgewerkt.
Deze scenario’s zijn ervoor bedoeld om
inzichtelijk te maken wat de gevolgen van een
risico kunnen zijn.

5.1 Risicodiagram
De risicoanalyse leidt tot een risicodiagram. Het risicodiagram is een tweedimensionaal diagram
waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de risico’s worden samengebracht. Deze
oordelen zijn tot stand gekomen door middel van expertmeetings met zoveel mogelijk betrokken
partijen uit de regio. De plaats van een aantal risico’s is landelijk bepaald in de Nationale
4
Risicobeoordeling: Overstroming Dijkring 14, Ziektegolf (griep ernstig) en Ziektegolf (griep mild).
In de paragraaf 5.2 wordt een toelichting gegeven op de begrippen impact en waarschijnlijkheid en
paragraaf 5.3 gaat in op de uitwerking van scenario’s. Paragraaf 5.4 handelt over risico’s ten aanzien
van vitale infrastructuur en paragraaf 5.5. over verborgen risico’s.

4

‘Nationale Risicobeoordeling Bevindingenrapportage 2010’, Ministerie Veiligheid en Justitie, 30 november 2010.
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Categorie 1: Impact is catastrofaal of zeer ernstig.
Categorie 2: Impact is zeer ernstig of ernstig.
Categorie 3: Impact is aanzienlijk of beperkt.
Categorie 4: Impact is beperkt.
Figuur 2: Risicodiagram Veiligheidsregio Hollands Midden

Risico’s met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan risico’s
met een lage impact en lage waarschijnlijkheid. De veiligheidsregio zal zich in eerste instantie dus
moeten richten op de risico’s uit categorie 1 en categorie 2. De risico’s van de categorieën 3 en 4
(beperkte of aanzienlijke impact) kunnen vanuit de huidige organisatie van crisisbeheersing door de
veiligheidsregio afgedekt worden.
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5.2 Impact en waarschijnlijkheid
Impact
Om de impact van de risico’s te kunnen bepalen is gekeken naar de gevolgen hiervan op de door het
rijk gedefinieerde vitale belangen:
1. Territoriale veiligheid: Het ongestoord functioneren van Nederland als onafhankelijke staat, en
specifieker de territoriale integriteit van ons land
2. Fysieke veiligheid: Het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving.
3. Economische veiligheid: Het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en
efficiënte economie.
4. Ecologische veiligheid: Het ongestoord blijven voortbestaan van de natuurlijke leefomgeving.
5. Sociale en politieke stabiliteit: Het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat
waarin groepen mensen met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democratische
rechtsstaat en gedeelde kernwaarden.
6. Veiligheid van cultureel erfgoed: Het ongestoord blijven voortbestaan van materiële sporen of
getuigenissen uit het verleden die de samenleving om redenen van collectieve herinnering en
identiteitsbehoud dan wel identiteitsvorming van belang acht om te bewaren, te onderzoeken, te
presenteren en over te informeren.
Per vitaal belang is minimaal een impactcriterium benoemd.
Tabel 2: Vitale belangen en impactcriteria

Vitaal belang
1. Territoriale veiligheid
2. Fysieke veiligheid

3. Economische veiligheid
4. Ecologische veiligheid
5. Sociale en politieke stabiliteit

6. Veiligheid van cultureel erfgoed

Impactcriterium
1.1 Aantasting van de integriteit van het grondgebied
2.1 Doden
2.2 Ernstig gewonden en chronisch zieken
2.3 Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)
3.1 Kosten
4.1 Langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en
fauna)
5.1 Verstoring van het dagelijks leven
5.2 Aantasting van positie van het lokale en regionale
openbaar bestuur
5.3 Sociaal psychologische impact
6.1 Aantasting van cultureel erfgoed

Voor elk van de impactcriteria is een definitie beschreven en de wijze waarop de scoring plaatsvindt
(zie bijlage 5). De impact is meetbaar gemaakt op basis van een indeling naar vijf klassen:
A:
B:
C:
D:
E:

Beperkt gevolg
Aanzienlijk gevolg
Ernstig gevolg
Zeer ernstig gevolg
Catastrofaal gevolg

Iedere klasse wordt gekenmerkt door een brandbreedte (bijv. 0 tot 10 doden). De klassen zijn voor elk
impactcriterium zo gedefinieerd dat ze onderling min of meer vergelijkbaar zijn. Een ‘catastrofaal
gevolg’ op het impactcriterium ‘kosten’ is qua schaalomvang vergelijkbaar met een ‘catastrofaal
gevolg’ voor cultureel erfgoed of ecologische schade.
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Waarschijnlijkheid
De term waarschijnlijkheid is gedefinieerd als: ‘De kans dat een risico binnen de komende vier jaar
plaats zal vinden’. Voor bepaalde risico’s kan ook een andere tijdshorizon worden genomen. Voor het
inschatten van de waarschijnlijkheid geldt de volgende verdeling in klassen:
Tabel 3: Waarschijnlijkheidsbeoordeling

Klasse
A

Kwalitatieve omschrijving
zeer onwaarschijnlijk

B

onwaarschijnlijk

C

mogelijk

D
E

waarschijnlijk
zeer waarschijnlijk

Kwalitatieve omschrijving - dreiging
geen concrete aanwijzingen en gebeurtenis wordt niet
voorstelbaar geacht
geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis wordt
enigszins voorstelbaar geacht
geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis is
voorstelbaar
de gebeurtenis wordt zeer voorstelbaar geacht
concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis geëffectueerd zal
worden

5.3 Scenario’s
De risico-inventarisatie (zie hoofdstuk 4) geeft een overzicht van alle risico’s die zich in de regio
Hollands Midden voor kunnen doen. Een deel van de risico’s is uitgewerkt in scenario’s. Het gaat om
een diepere analyse van de risico’s. Deze scenario’s zijn ervoor bedoeld om inzichtelijk te maken wat
de gevolgen van een risico kunnen zijn. Met behulp van de scenario’s is het eenvoudiger voor te
stellen wat er mis kan gaan en op basis daarvan in de fase van de capaciteitenanalyse te beoordelen
welke maatregelen (in alle schakels van de veiligheidsketen) genomen kunnen worden. Met andere
woorden wat de beïnvloedingsmogelijkheden zijn.
Niet alle risico’s kennen dezelfde impact en waarschijnlijkheid. Het is bijvoorbeeld zeer
onwaarschijnlijk dat zich een aardbeving voordoet in de regio, maar des te meer waarschijnlijk dat er
een ramp met een transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Er is voor gekozen scenario’s te
ontwikkelen voor de risico’s die de grootste impact hebben (zie paragraaf 5.1):












Ziektegolf (griep)
Transport gevaarlijke stoffen
Overstroming Dijkring 14
Overstroming Dijkring 15
Incidenten in tunnels (HSL)
Luchtvaartincidenten
Treinverkeer
Hittegolf
Objecten met een publieksfunctie
Paniek in menigten
Regionale keringen

Per risico zijn twee scenario’s gemaakt: Een meest waarschijnlijk scenario en een ramp- ofwel ‘worst
case’-scenario. Per scenario is het verloop van het scenario omschreven, van begingebeurtenis tot
herstelfase. Vervolgens zijn het slachtofferbeeld en de benodigde capaciteit ten aanzien van
risicobeheersing, incidentbestrijding en nazorg inzichtelijk gemaakt. De scenario’s zijn beoordeeld op
impact en waarschijnlijkheid. Tot slot is de samenhang met andere scenario’s aangegeven. In bijlage
7 zijn de scenario’s opgenomen.
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Onderstaand overzicht geeft aan hoe de scenario’s per impactcriterium en waarschijnlijkheid scoren.
Scenario

Impactcriterium
Integriteit grondgebied

Doden

Gewonden en chronisch
zieken

Gebrek primaire
levensbehoeften

Kosten

Milieu en natuur

Verstoring dagelijks leven

Democratische rechtstaat

Sociaal psychologisch

Cultureel erfgoed

Totaal Impact

Waarschijnlijkheid

Tabel 4: Impact- en waarschijnlijkheidbeoordeling scenario’s

Ziektegolf (griep mild)
(MW)
Ziektegolf (griep ernstig)
(W)
Gevaarlijke stoffen
transport MW
Gevaarlijke stoffen
transport W
Overstroming Dr 14 MW
Overstroming Dr 14 W
Overstroming Dr 15 MW
Overstroming Dr 15 W
Incidenten in tunnels
(HSL) MW
Incidenten in tunnels
(HSL) W
Luchtvaartincidenten
MW
Luchtvaartincidenten W
Treinverkeer MW
Treinverkeer W
Hittegolf MW
Hittegolf W
Objecten met een
publieksfunctie MW
Objecten met een
publieksfunctie W
Paniek in menigten MW
Paniek in menigten W
Regionale keringen MW
Regionale keringen W

-

D

C

A

D

-

B

-

E

-

D

D

-

E

D

E

D

-

E

C

E

-

E

D

A

-

B

B

B

A

A

A

A

-

B

D

C

E

E

B

E

A

C

C

C

B

E

D

C
E
B
C
A

C
E
B
D
-

D
E
D
E
D

C
E
C
D
-

C
E
C
D
B

C
E
C
C
A

D
E
B
E
A

B
A
B
C
A

C
E
C
D
A

A
B
A
B
-

D
E
C
E
C

B
A
B
A
C

B

D

D

-

C

A

B

B

B

-

C

A

A

C

D

-

B

A

A

B

B

-

C

A

C
A
D
B
C
A

E
A
D
C
-

E
C
D
D
C

C
D
C
-

E
A
D
B
D
A

B
C
E
-

E
A
E
A
D
A

D
A
E
B
B
B

D
A
E
A
B
B

C
-

E
B
E
B
D
B

A
C
A
D
A
D

A

D

E

A

B

-

C

C

D

D

D

A

A
A
A
B

C
-

C
D
A

B
C
A

A
B
B
C

B
C

A
A
D

A
C
A
B

A
C
B
C

-

B
C
B
C

C
A
B
A

MW = Meest waarschijnlijk scenario
W = Worst case scenario
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5.4 Vitale infrastructuur
Infrastructuur wordt als vitaal beschouwd als tenminste één van de volgende criteria van
toepassing is:
- verstoring of uitval van een vitale sector, dienst of product veroorzaakt economische of
maatschappelijke ontwrichting op (inter-)nationale schaal;
- verstoring of uitval leidt direct of indirect tot veel slachtoffers; de ontwrichting is van lange duur;
- het herstel kost relatief veel tijd en gedurende het herstel zijn vooralsnog geen reële alternatieven
voorhanden.
Er zijn in Nederland twaalf vitale sectoren, die samen drieëndertig vitale producten en diensten
5
leveren. Voorbeelden zijn energie, telecommunicatie en ICT, drinkwatervoorziening en waterkwaliteit
en -kwantiteit. Deze vitale sectoren zijn terug te vinden in het risicodiagram.
Daarnaast wordt onder vitale infrastructuur ook verstaan de vitale objecten. Gezien het vertrouwelijke
karakter van deze vitale objecten zijn deze risico’s niet opgenomen in het risicodiagram. Het ministerie
van VenJ heeft aan de landelijke projectgroep ‘Handreiking regionaal risicoprofiel’ toegezegd een brief
aan de veiligheidsregio’s te sturen, waarin wordt ingegaan op omgaan met vertrouwelijke informatie
op het gebied van nationale veiligheid en in het bijzonder vitale infrastructuur. De vitale objecten zijn
bekend bij betrokken bestuurders.

5.5 Verborgen risico´s
Er zijn een aantal risico’s die op iedere situatie van toepassing kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan
slechte bereikbaarheid, onvoldoende bluswatervoorziening of asbest. Het is echter niet mogelijk om
iedere woning in de regio te inventariseren op asbest. Het is ook niet mogelijk om iedere dag alle
wegen te controleren op bereikbaarheid. Het is wel mogelijk om hier procedureel rekening mee te
houden. Bijvoorbeeld door altijd tweezijdige bereikbaarheid te eisen of er bij branden rekening mee te
houden dat woningen tot en met 1978 asbest houdende materialen kunnen bevatten. Deze
‘verborgen’ risico’s kunnen van een klein incident een grote calamiteit maken. Deze risico’s zijn niet
meegenomen in dit regionale risicoprofiel, omdat dit zeer locatiespecifiek is. Het is echter wel
belangrijk dat hier aandacht aan geschonken wordt in het regionaal beleidsplan (zie hoofdstuk 7.
Vervolg ontwikkeling risicoprofiel).

5

‘Brochure Vitale Sectoren Infrastructuur’, Ministerie Veiligheid en Justitie, 25 juni 2010.
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6. Capaciteitenanalyse
In dit hoofdstuk wordt enerzijds
aangegeven wat nu al wordt gedaan om
de risico’s te beheersen. Anderzijds wordt
aangegeven hoeveel capaciteit nodig is
om de risico’s uit de scenario’s te kunnen
beheersen. In dit hoofdstuk wordt niet
gekeken naar de gewenste
hulpverleningscapaciteit. Dit wordt
opgenomen in het nog op te stellen
regionaal beleidsplan.

6.1 Huidige hulpverleningscapaciteit
Risicobeheersing
Risico’s kunnen al in een vroeg stadium beheersbaar worden gemaakt. Bij de ontwikkeling van een
bedrijf met gevaarlijke stoffen, wordt conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) door de
veiligheidsregio geadviseerd ten aanzien van bestemmingsplannen. Bij de uitvoering van het
bestemmingsplan adviseert de brandweer conform het gebruiksbesluit en het bouwbesluit over het
gebruik en de brandveiligheid van het gebouw. Voor de voorbereiding op bestaande situaties worden
conform het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo) rampbestrijdingsplannen opgesteld. Deze zijn
opgesteld voor bijvoorbeeld de HSL-tunnel, Overstroming Dijkring 15 en inrichtingen met gevaarlijke
stoffen. Mede doordat er in de risicobeheersing veel aandacht wordt besteed aan inrichtingen met
gevaarlijke stoffen, zijn deze relatief laag terug te vinden in het risicodiagram. Daarnaast worden door
de veiligheidsregio calamiteiten bestrijdingsplannen opgesteld (zoals het calamiteiten bestrijdingsplan
vitale transport infrastructuur). Verder worden door de veiligheidsregio convenanten afgesloten met
diverse partners (zoals de waterschappen en defensie) en worden er continuïteitsplannen ontwikkeld.
Incidentbestrijding
Brandweer. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is voor het laatst het zorgniveau
Rampenbestrijding in 2003 vastgesteld. De operationele inzetbaarheid is echter in de huidige situatie
hiervan afwijkend. Voor de brandweer geldt dat zij de beschikbaarheid heeft over één compagnie. Dit
is exclusief vrije instroom.
GHOR. De benodigde personele capaciteit voor de geneeskundige coördinatie bij ongevallen en
rampen wordt geleverd door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
De benodigde capaciteit aan ambulancezorg, ziekenhuisfaciliteiten en overige gezondheidszorg wordt
geleverd door de betreffende instellingen. Hiertoe sluit de GHOR convenanten met de
zorginstellingen.
Iedere zorginstelling en elke zelfstandige beroepsbeoefenaar is ook onder bijzondere omstandigheden
verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. Daarom moeten zij plannen hebben, waarin de
maatregelen beschreven staan, die de zorgcontinuïteit ook onder bijzondere omstandigheden
garanderen. Deze plannen moeten binnen de beroepsgroepen en zorgketen onderling afgestemd
worden om de ketencontinuïteit (ook wel meso-continuïteit genoemd) te handhaven. Het GHORbureau voert hierover de regie en hanteert hiervoor het Regionaal zorgcontinuïteitsplan. Middels dit
plan heeft de GHOR inzicht in de mate van voorbereiding op bedreigingen voor de continuïteit van
zorg in de regio Hollands Midden. Daarbij gaat het in het bijzonder om het behoud van de continuïteit
van de zorg bij en tussen zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren.
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De GHOR maakt afspraken met de omliggende regio’s over bijstand. Er wordt gebruik gemaakt van
het gewondenspreidingsplan en het ambulancebijstandsplan.
Politie. Politie Hollands Midden beschikt over een Bureau Conflict- en Crisisbeheersing (CCB). Bureau
CCB is onder andere verantwoordelijk voor de voorbereiding op crisisbeheersing en
rampenbestrijding. Bureau CCB wordt betrokken bij evenementen als er sprake is van ‘C-klasse’: Een
grootschalig evenement met een sterk verhoogd risico. De politie beschikt over reguliere middelen om
de uitvoering van de in de rampenbestrijding gelegen verantwoordelijkheden en deelprocessen vorm
te geven. Bij het KLPD zijn specifieke middelen beschikbaar.
Bureau CCB is namens de korpsbeheerder verantwoordelijk voor de aanvragen van politionele
bijstand en militaire bijstand c.q. steunverlening bij het ministerie van VenJ. Daarnaast worden door
VenJ aan politie Hollands midden gevraagde bijstand getoetst en binnen het korps uitgezet. Politie
Hollands Midden gebruikt via Bureau CCB de landelijke standaard voor bijstandsaanvragen. Tevens
zijn met omliggende regio’s afspraken gemaakt over beschikbaarheid en het leveren van bijstand.
Bijstandsprocedures zijn vastgelegd.
Gemeenten. Naast de hulpverleningsdiensten brandweer, politie en GHOR beschikken de gemeenten
ook over capaciteit voor de rampbestrijdingsorganisatie. Iedere gemeente beschikt over mensen en
middelen om de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing uit te voeren en
ondersteunen.
De capaciteit van de kolommen kan worden aangevuld met capaciteit van andere partners. Hiervoor
zijn convenanten gesloten met RMC-West, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, kustwacht en
reddingsbrigades.

6.2 Benodigde hulpverleningscapaciteit
Bij de diverse scenario’s is aangegeven hoeveel capaciteit er nodig is om de genoemde risico’s te
kunnen beheersen. Hieronder wordt per proces generiek beschreven welke hulpverleningscapaciteit
nodig is om de risico’s te kunnen beheersen.
Risicobeheersing
Uit de scenario’s is gebleken dat veel risico’s al in een vroeg stadium beter beheersbaar gemaakt
kunnen worden. Er is specialistische kennis nodig om de gemeente gericht te kunnen adviseren over
de verschillende risico’s. Zo is er voor de HSL-tunnel kennis nodig over tunnelveiligheid. Daarnaast is
er ook specialistische kennis nodig op het gebied van brandveiligheid en risicobeheersing, om de
gemeente onder andere conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het vuurwerkbesluit,
het Bevi en het Brzo te kunnen adviseren. Ter voorbereiding op alle mogelijke rampen en crises is het
van belang om een goede rampenbestrijdingsorganisatie te hebben. Hiervoor moeten ook afspraken
worden gemaakt met partners in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Incidentbestrijding
Er moet volgens de scenario’s voldoende capaciteit beschikbaar zijn om alle deelprocessen gelijktijdig
voor een langere periode uit te kunnen voeren. Voor de structuur ter ondersteuning hiervan is het van
belang dat conform de GRIP opgeschaald kan worden. Bij het scenario Luchtvaartincidenten ‘worst
case’ is de behoefte aan hulpverleningscapaciteit het grootst. Hierbij moeten voor de brandweer 3
compagnieën beschikbaar zijn. Voor de GHOR zijn 2 GNK’s en maximaal aantal ambulances nodig en
voor de politie 140 eenheden, 1 peloton ME en maximale bijstand. Daarnaast is er ook van de diverse
partners capaciteit nodig, hiervoor moeten convenanten worden opgesteld. Het is voor de regio niet
verplicht al deze capaciteit in eigen beheer te hebben, er zal gebruik moeten worden gemaakt van
interregionale en/of landelijke bijstand.
Nazorg
Onder nazorg wordt verstaan: Alles dat eraan bijdraagt om zo spoedig mogelijk het herstel van de
oude situatie te bewerkstelligen, zoals schadeherstel, opvang, psychosociale zorg bij getroffenen. Om
risico’s beter te kunnen beheersen is het belangrijk dat incidenten worden geëvalueerd. Daarnaast
moet er onderzoek worden gedaan naar de oorzaak en toedracht van een incident. Ook voor evaluatie
en onderzoek is capaciteit nodig.
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7. Vervolg ontwikkeling risicoprofiel
Relatie risicoprofiel en beleidsplan en crisisplan
Dit risicoprofiel vormt de opstap voor het
regionaal beleidsplan waarin onder andere
beleidskeuzes ten aanzien van de prioritering
voor multidisciplinaire voorbereidingen worden
bepaald. Dit zowel op organisatorisch niveau
als praktische voorbereidingen op scenario’s.
De Veiligheidsregio Hollands Midden dient
daarnaast ook een regionaal crisisplan
(organisatiestructuur voor de operationele
aansturing) te maken. Tussen deze twee
planfiguren en het regionaal risicoprofiel zit
een duidelijke relatie. Het risicoprofiel vormt
input voor beide plannen en andersom kunnen
ontwikkelingen t.a.v. beleidsplan en crisisplan
van invloed zijn op het risicoprofiel.
Dit houdt in dat dit eerste, volgens de Wet
veiligheidsregio’s gemaakte, risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden aan
verandering onderhevig zal zijn. Met andere
woorden, een risicoprofiel is nooit af.
Niet alleen nieuwe beleidsontwikkelingen zullen ertoe leiden dat het risicoprofiel aangepast dient te
worden, maar ook de risico’s zelf. Risico’s waar de regio zich goed op voorbereid, worden in de loop
der jaren misschien minder van belang. En in de loop der tijd kunnen nieuwe risico’s zich voor gaan
doen.
Risicokaart
Een ander aspect is de belangrijkste bron die gebruikt is voor het ontwikkelen van dit risicoprofiel, de
provinciale risicokaart. In het algemeen worden de databases van de risicokaart (RRGS: Register
Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen; ISOR: Invoer Systeem Overige Ramptypen) door de gemeenten,
milieudiensten en provincie goed gevuld. Zoals gesteld in hoofdstuk 4 zijn er echter ook enkele hiaten
zichtbaar. In het kader van de doorontwikkeling van het regionale risicoprofiel moeten deze hiaten
worden ingevuld.
Daarnaast wordt de risicokaart doorontwikkeld. Enerzijds maakt dit het gemakkelijker om aan de
gegevens voor het risicoprofiel te komen. En anderzijds kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld
benamingen van risico’s.
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A.7
Bijlage 3

Bijlage 1 Overzicht projectgroepleden
Het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Hollands Midden is tot stand gekomen door
medewerking van:
Projectleiding
Regionale Brandweer Hollands Midden
Veiligheidsbureau

E. Stijger
L. Weber

Voorzitter
Regionale Brandweer Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden

H. Spobeck
E. Stijger

Voorbereidingsgroep
Regionale Brandweer Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Veiligheidsbureau
Regionale Brandweer Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden

H. Spobeck
E. Stijger
M. Baars
A. Heus-van den Berg
A. de Regt
J. Smit

Werkgroep
Regionale Brandweer Hollands Midden
Gemeente Gouda
Veiligheidsbureau
Regionale Brandweer Hollands Midden
GHOR Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Politie Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Veiligheidsbureau

M. Baars
G.J. Buth
A. Heus-van den Berg
A. de Regt
M. Roosjen
J. Smit
R. Smits
H. Spobeck
E. Stijger
A. van der Watering
L. Weber

Brainstormgroep
Regionale Brandweer Hollands Midden
Milieudienst West-Holland
Regionaal Militair Commando-West
Gemeente Gouda
Hoogheemraadschap van Rijnland
Regionale Brandweer Hollands Midden
Veiligheidsbureau
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur
Regionale Brandweer Hollands Midden
GHOR Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Politie Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Provincie Zuid-Holland
GHOR Hollands Midden
Regionale Brandweer Hollands Midden
Milieudienst Midden-Holland
Regionale Brandweer Hollands Midden
Veiligheidsbureau

M. Baars
F. Bakker
W. Buiting
G.J. Buth
E. de Groot
A. Haasbroek
A. Heus-van den Berg
A. Kleijburg
J.A. Muller
A. de Regt
M. Roosjen
J. Smit
R. Smits
H. Spobeck
J. Sneep
I. van Steensel
E. Stijger
B. Süsser
A. van der Watering
L. Weber
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Bijlage 3 Overzicht incidenttypen
Maatschappelijk
thema

Crisistype

Incidenttype

Natuurlijke
omgeving

overstromingen

overstroming vanuit zee
overstromingen door hoge rivierwaterstanden
vollopen van een polder/ dijkdoorbraak
bosbrand
heide, (hoog)veen- en duinbranden
koude golf, sneeuw en ijzel
hittegolf
droogte
storm en windhozen
extreme regenval
aanhoudende laaghangende mist
aardbeving
ongedierte
ziektegolf
grote brand in gebouwen met niet of verminderd
zelfredzame personen
grote brand in gebouwen met een grootschalige
publieksfunctie
grote brand in bijzonder hoge gebouwen of
ondergrondse bebouwing
brand in dichte binnensteden
instorting door explosie
instorting door gebreken in de constructie of fundering

natuurbranden
extreme
weersomstandigheden

Gebouwde
omgeving

Technologische
omgeving

aardbeving
plagen
dierziekten
branden in kwetsbare
objecten

instorting in grote
gebouwen en
kunstwerken
ongevallen met
brandbare /
explosieve stof in
open lucht
ongevallen met giftige
stof in open lucht

kernongevallen

ongeval vervoer weg
ongeval vervoer water
ongeval spoorvervoer
ongeval transport buisleidingen
ongeval stationaire inrichting
ongeval vervoer weg
ongeval vervoer water
ongeval spoorvervoer
ongeval transport buisleidingen
ongeval stationaire inrichting
ongeval A-objecten: centrales
ongeval A-objecten: nabije centrales
grensoverschrijdend
ongeval A-objecten: scheepvaart met kernenergie en
nucleair defensiemateriaal
ongeval B-objecten: vervoer grote eenheden
radioactief materiaal
ongeval B-objecten: overige nucleaire faciliteiten
brandklasse i
ongeval B-objecten: nucleaire faciliteiten brandklasse ii
ongeval B-objecten: overig vervoer en gebruik
nucleaire materialen (laboratoria etc.)
militaire treinen en transporten nucleaire materiaal
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Vitale
infrastructuur en
voorzieningen

verstoring
energievoorziening
verstoring
drinkwatervoorziening

Verkeer en
vervoer

verstoring
rioolwaterafvoer en
afvalwaterzuivering
verstoring
telecommunicatie en
ICT
verstoring
afvalverwerking
verstoring
voedselvoorziening
luchtvaartincidenten

incidenten op water

verkeersincidenten op
land
incidenten in tunnels

Gezondheid

bedreiging
volksgezondheid

ziektegolf
Sociaalmaatschappelijke
omgeving

paniek in menigten
verstoring openbare
orde

uitval olievoorziening
uitval gasvoorziening
uitval elektriciteitsvoorziening
uitval drinkwatervoorziening
problemen waterinname
verontreiniging in drinkwaternet
uitval rioleringssysteem
uitval afvalwaterzuivering
uitval voorziening voor spraak- en datacommunicatie

uitval afvalverwerking
uitval distributiecentra
incident bij start of landing op of om een
luchtvaartterrein
incident vliegtoestel bij vliegshows
incident waterrecreatie en pleziervaart
incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke
stoffen)
incident op ruim water
incident wegverkeer
incident treinverkeer
incidenten in treintunnels en ondergrondse stations
incident in wegtunnels
incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse
station
besmettingsgevaar via contactmedia (o.a. telefoon,
toetsenbord)
feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder
ziekteverschijnselen
besmettingsgevaar vanuit buitenland
besmettingsgevaar in eigen regio
dierziekte overdraagbaar op mens
ziektegolf besmettelijke ziekte
ziektegolf niet besmettelijke ziekte
paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en
demonstraties
rel rondom demonstraties en andere manifestaties
gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden
maatschappelijke onrust en buurtrellen
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Bijlage 4 Risico-inventarisatie
Maatschappelijk thema
Natuurlijke omgeving

Veiligheidsthema
Wateroverlast

Natuur

Gebouwde omgeving

Gebouwen met een
woonfunctie

Gebouwen met een
logiesfunctie

Gebouwen met een
onderwijsfunctie

Gezondheidszorggebouwen

Bedrijfsgebouwen

Gebouwen voor wegverkeer
Objecten met een
publieksfunctie

Overig

Categorie Risicokaart
Overstroming
Buitendijksgebied
Dijkringen
Natuurbrand
Aardbeving
Extreme weersomstandigheden
Tehuizen
Kloosters/abdijen
Gevangenissen
Bejaardenoorden
Asielzoekerscentra
Hotels
Pensions/Nachtverblijven
Dagverblijven
Kampeerterreinen/Jachthavens
Onderwijsinstellingen (leerlingen <
12 jr.)
Onderwijsinstellingen (leerlingen >
12 jr.)
Kinderdagverblijven
Peuterspeelzaal
Klinieken (poli-, psychiatrische)
Ziekenhuizen
Verpleeghuizen
Kantoren
Fabrieken
Loodsen, vemen, opslagplaatsen
Studio's
Garage-inrichtingen
(opslag/stalling)
Theaters, schouwburgen,
bioscopen, aula's
Musea, bibliotheken
Buurthuizen, ontmoetingscentra,
wijkcentra
Gebedshuizen
Tentoonstellings-/concertgebouwen
Café's, discotheken
Sporthallen, stadions
Zwembaden
Winkelgebouwen
Stationsgebouwen
Tijdelijke bouwsels
Kantines, eetzalen
Gymzalen, (dans/sport-)studio
Alle gebouwen met 25 bouwlagen
en hoger
Politiebureaus
Ambulance posten
Brandweerkazernes
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Technologische omgeving

Gevaarlijke stoffen
inrichtingen

Gevaarlijke stoffen transport

Vitale infrastructuur en
voorzieningen

Energie
Drinkwater
Voedsel

Verkeer en vervoer

Telecommunicatie
Land

Lucht
Water

Gezondheid

Infectieziekten mens en dier
Nieuwe technologieën

Sociaal-maatschappelijke
omgeving

Grootschalige evenementen

LPG
Opslag
Ammoniak
Emplacement
Vervoer
Vuurwerk
Nucleair
Ontplofbare stoffen
Defensie
Overig
BRZO
Bevi
Weg
Spoor
Water
Buisleiding
Lucht
Uitval/beperking
Kwaliteit
Kwantiteit
Kwaliteit
Kwantiteit
Uitval/beperking
Weg
Spoor
Tunnel
Lucht/Vliegvelden
Vaarwegen
Watersportgebied
Haven
Legionella
Grieppandemie
Nanotechnologie
Biomedische technologie
UMTS
Paniek in menigten
Verstoring openbare orde
Paniek/verstoring

Zie voor een volledig overzicht met objectspecifieke informatie per gemeente: www.risicokaart.nl
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Bijlage 5 Impactbeoordeling
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de gebruikte impactcriteria. Deze criteria zijn gebruikt
om de impact van ieder risico te bepalen, in termen van beperkt gevolg – aanzienlijk gevolg – ernstig
gevolg – zeer ernstig gevolg – catastrofaal gevolg.
Per vitaal belang worden de bijbehorende criteria aangegeven. Per criterium is de definitie
opgenomen en de indicatoren voor het meten van het betreffende impactcriterium.
Vitaal belang 1. Territoriale veiligheid
Impactcriterium 1.1. Aantasting van de integriteit van het grondgebied
Definitie:
Het feitelijke of functionele verlies van, dan wel het buiten gebruik zijn van, dan wel
het verlies van zeggenschap over delen van de regio.
Indicatoren:
Oppervlakte van het bedreigde of aangetaste gebied
Tijdsduur gedurende welke het gebied wordt bedreigd of aangetast
Bevolkingsdichtheid van het betreffende gebied
Vitaal belang 2. Fysieke veiligheid
Impactcriterium 2.1 Doden
Definitie:
Dodelijk letsel, direct overlijden of vervroegd overlijden binnen een periode van 20
jaar.
Indicatoren:
Het aantal doden als gevolg van het incident
Het tijdstip van overlijden
Impactcriterium 2.2 Ernstig gewonden en chronisch zieken
Definitie:
Letsel gevallen behorend tot categorie T1 en T2, en personen met langdurige of
blijvende gezondheidsproblemen zoals ademhalingsklachten, ernstige verbrandingen
of huidaandoeningen, gehoorbeschadiging, lijden aan oorlogssyndroom. Slachtoffers
behorend tot categorie T1 of T2 hebben onmiddellijk medische hulp nodig en
behandeling dient binnen 2 uur aan te vangen (T1) dan wel moeten continu bewaakt
worden met een behandeling binnen 6 uur (T2).
Chronisch zieken zijn personen die gedurende lange periode (>1 jaar) beperkingen
ondervinden: medische zorg nodig hebben, niet of gedeeltelijk kunnen deelnemen aan
het arbeidsproces, door hun ziekte belemmering ervaren in het sociale functioneren.
Indicatoren:
Aantal chronisch zieken
Aantal ernstig gewonden
Impactcriterium 2.3 Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)
Definitie:
Blootstelling aan extreme weer- en klimaatomstandigheden, alsmede het gebrek aan
voedsel, drinkwater, energie, onderdak of anderszins primaire levensbehoeften.
Indicatoren:
Aantal getroffenen
Tijdsduur
Vitaal belang 3. Economische veiligheid
Impactcriterium 3.1 Kosten
Definitie:
Euro’s in termen van herstelkosten voor geleden schade, extra kosten en gederfde
inkomsten.
Indicatoren:
Materiële schaden en kosten
Gezondheid schaden en kosten
Financiële schaden en kosten
Kosten van bestrijding, hulpverlening en herstel
Vitaal belang 4. Ecologische veiligheid
Impactcriterium 4.1 Langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna)
Definitie:
Langdurige of blijvende aantasting van de kwaliteit van het milieu, waaronder
verontreiniging van lucht, water of bodem, en langdurige of blijvende verstoring van de
oorspronkelijke ecologische functie, zoals het verlies van soortendiversiteit flora en
fauna, het verlies van bijzondere ecosystemen, overrompeling door uitheemse
soorten.
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Indicatoren:

Aantasting van natuur- en landschappelijke gebieden die als beschermwaardig zijn
aangewezen
Aantasting van het milieu in algemene zin, ook buiten de genoemde natuur- en
landschappelijke gebieden

Vitaal belang 5. Sociale en politieke stabiliteit
Impactcriterium 5.1 Verstoring van het dagelijks leven
Definitie:
De aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en samen te komen op publieke
plaatsen en in openbare ruimten, waardoor de deelname aan het normale
maatschappelijke verkeer wordt belemmerd.
Indicatoren:
Geen onderwijs kunnen volgen
Niet naar het werk kunnen gaan
Geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen als de voor sport,
cultuur of gezondheidszorg
Verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en uitval van openbaar
vervoer
Niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens winkelsluiting
Impactcriterium 5.2 Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur
Definitie:
De aantasting van het functioneren van de Nederlandse overheid, in het bijzonder de
lokale en regionale overheid, en haar instituties en/of de aantasting van rechten en
vrijheden en andere kernwaarden verbonden aan de Nederlandse democratie en
vastgelegd in de grondwet.
Indicatoren:
aantasting van het functioneren van de politieke vertegenwoordiging
aantasting van het functioneren van het openbaar bestuur
aantasting van het functioneren van het financiële stelsel
aantasting van de openbare orde en veiligheid
aantasting van vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, vereniging,
kiesrecht, etc.)
aantasting van geaccepteerde Nederlandse waarden en normen zoals gebruikelijk in
het maatschappelijk verkeer dan wel vastgelegd in wetgeving
Impactcriterium 5.3 Sociaal psychologische impact
Definitie:
Gedragsmatige reactie van de bevolking die door uitgingen van angst en woede
(mogelijk ook vermengd met verdriet en afschuw) worden gekarakteriseerd en
waaraan de media aandacht besteden. Deze uitingen kunnen komen van personen
die direct worden getroffen, en van de rest van de bevolking, en moeten
waarneembaar zijn (d.w.z. hoorbaar, zichtbaar, leesbaar).
Indicatoren:
Perceptie van het incident (o.a. onbekendheid, onzekerheid)
Verwachtingspatroon rond het incident (o.a. mate van gevoelde verwijtbaarheid)
Handelingsperspectief voor getroffenen bij het incident
Vitaal belang 6. Veiligheid van cultureel erfgoed
Impactcriterium 6.1 Aantasting van cultureel erfgoed
Definitie:
De beschadiging, vernietiging of verdwijning van materiële sporen of getuigenissen uit
het verleden in het heden die de samenleving om redenen van o.a. collectieve
herinnering en identiteitsbehoud dan wel identiteitsvorming van belang acht om te
bewaren, te onderzoeken, te presenteren en over te informeren.
Indicatoren:
Er is sprake van uniciteit
Er is sprake van aantasting van de identiteit
Er is sprake van aantasting van de harmonie en/of waarde en/of samenhang van een
groter geheel door de aantasting van het object als deel van dat geheel
Er zijn beperkte mogelijkheden tot restauratie
Het betreft bronmateriaal
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Bijlage 6 Risicodiagram
Een deel van de risico’s is uitgewerkt in scenario’s (zie paragraaf 5.3 Scenario’s). Het gaat om een
diepere analyse van de risico’s. Deze scenario’s zijn ervoor bedoeld om inzichtelijk te maken wat de
gevolgen van een risico kunnen zijn. Met behulp van de scenario’s is het eenvoudiger voor te stellen
wat er mis kan gaan en op basis daarvan in de fase van de capaciteitenanalyse te beoordelen welke
maatregelen (in alle schakels van de veiligheidsketen) genomen kunnen worden. Met andere woorden
wat de beïnvloedingsmogelijkheden zijn.
Per risico zijn twee scenario’s gemaakt: Een meest waarschijnlijk scenario en een ramp- ofwel ‘worst
case’-scenario. De scenario’s zijn beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid en opgenomen in het
onderstaande risicodiagram.
Categorie 1: Impact is catastrofaal of zeer ernstig.
Categorie 2: Impact is zeer ernstig of ernstig.
Categorie 3: Impact is aanzienlijk of beperkt.
Categorie 4: Impact is beperkt.
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Bijlage 7 Scenario’s
In deze bijlage wordt eerst een toelichting gegeven op de opbouw van de scenario’s. Daarna zijn de
beschreven scenario’s opgenomen. Van de volgende risico’s zijn scenario’s geschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziektegolf (griep);
Transport gevaarlijke stoffen;
Overstroming Dijkring 14;
Overstroming Dijkring 15;
Incidenten in tunnels (HSL);
Luchtvaartincidenten;
Treinverkeer;
Hittegolf;
Objecten met een publieksfunctie;
Paniek in menigten;
Regionale keringen.

Opbouw scenario’s
Paragraaf
Scenario uitwerking:
Naam scenario

Begin gebeurtenis
Eerste kwartier
Eerste uur
Eerste 4 uur
Eerste 24 uur
Herstelfase
Slachtofferbeeld

Benodigde
capaciteit

Impact van het
scenario op vitale
belangen

Uitleg
Meest waarschijnlijk scenario: Het scenario wat zich naar alle
waarschijnlijkheid voor kan doen.
Worst case scenario: Het scenario met de grootste effecten en de minste
kans om zich voor te doen.
Beschrijving van de aanleiding (trigger) en omstandigheden van de ramp.
Beschrijving van de eerste 15 minuten, m.u.v. hetgeen beschreven is in de
begin gebeurtenis. (De tijdlijn kan per scenario verschillen.)
Beschrijving van de gebeurtenissen in het eerste uur, na het eerste kwartier.
Beschrijving van de gebeurtenissen in de eerste 4 uur, na het eerste uur.
Beschrijving van de gebeurtenissen in de eerste 24 uur, na de eerste 4 uur.
Beschrijving van wat nodig is om de situatie te herstellen en naar de normale
situatie terug te gaan.
Lichamelijke slachtoffers:
- T1: Het aantal slachtoffers dat onmiddellijke medische hulp nodig heeft.
- T2: Het aantal slachtoffers dat medische hulp nodig heeft, maar met
minder prioriteit.
- T3: Het aantal slachtoffers met minder ernstig letsel.
- Dodelijke slachtoffers: Het aantal doden.
Overige slachtoffers: Het aantal slachtoffers dat betrokken is bij het incident,
maar geen fysiek letsel heeft opgelopen.
Toelichting: Toelichting op het slachtofferbeeld.
Discipline: Onder discipline staan de verschillende hulpdiensten en overige
partners. Overige partners zijn ketenpartners van de Veiligheidsregio
Hollands Midden die bij risicobeheersing, incidentbestrijding en/of nazorg
betrokken zijn bij het betreffende ramptype.
Deelprocessen: Deelprocessen zoals beschreven in het model crisisplan juli
2007 Veiligheidsregio Hollands Midden.
Hulpvraag: Benodigd aantal eenheden en andere capaciteit.
Risicobeheersing: De zorg die is gedaan om een ramp te voorkomen, dan wel
te beperken.
Incidentbestrijding: De zorg die is gedaan om een ongeval of ramp te
bestrijden.
Nazorg: De zorg die is gedaan om alles naar redelijkheid te herstellen.
Hieronder wordt ook verstaan de nazorg voor de eigen hulpdienst. Voor alle
scenario’s en alle hulpdiensten geldt dan ook als hulpvraag een
‘Bedrijfsopvang Team’ (BOT).
Territoriale veiligheid: De impact door aantasting van de integriteit van het
grondgebied.
Fysieke veiligheid: Impactscore als gevolg van doden, ernstig gewonden en
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Waarschijnlijkheid
van het scenario
Samenhang met
andere scenario’s

lichamelijk lijden.
Economische veiligheid: Impactscore op basis van kosten door materiële,
gezondheids- en financiële schade en bestrijdingskosten.
Ecologische Veiligheid: De schade door langdurige aantasting van milieu en
natuur.
Sociale en Politieke stabiliteit: Schade als gevolg van de verstoring van het
dagelijks leven, aantasting van de positie van het lokale en regionale
openbaar bestuur en de sociaal psychologische impact.
Cultureel Erfgoed: Schade als gevolg van aantasting van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: De eindscore op de impact aan de hand van
bovengenoemde criteria.
Beschrijving van de waarschijnlijkheid van het scenario.
Beschrijving van de scenario’s die op enige wijze van invloed kunnen zijn op
het betreffende scenario.

Voor het beschrijven van de scenario’s is gebruik gemaakt van meerdere bronnen. Zie Bijlage 2.
Literatuurlijst.
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Scenario uitwerking: Ziektegolf (griep mild)
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
Een wereldwijde uitbraak van griep, veroorzaakt door een voor de mensheid nieuw influenzavirus met
een lage mortaliteit. Begint in centraal Azië, treedt drie weken na bekendmaking op in Nederland.
Eerste drie weken:
In de eerste drie weken na bekendmaking maatregelen om de kans op besmetting tot een minimum te
beperken. Hieronder valt risicocommunicatie en de aanschaf van antivirale middelen.
Eerste vijftien weken:
De eerste meldingen van besmetting komen binnen. Er worden veel maatregelen genomen in de
e
omgeving van deze personen. Na verloop van tijd worden steeds meer mensen ziek. Rond de 10
week bereikt de griep zijn piekmoment en is 30% van de bevolking ziek. De duur van de ziekte en het
herstel bedraagt maximaal 2 weken. Het aantal doden bedraagt 0,03% van de bevolking. Deze
gevolgen gelden ook voor de hulpverleningsdiensten. Hierdoor is de hulpverleningscapaciteit in deze
periode lager.
Eerste dertig weken:
Een tweede griepgolf treft Nederland. Hierin gelden dezelfde aannames als in de eerste griepgolf,
alleen worden de getroffenen van de eerste griepgolf niet meer ziek.
Herstelfase:
Er vindt geen derde griepgolf plaats. Het herstel is zichtbaar. De economie heeft veel schade
opgelopen, het duurt jaren voordat de schade is ingelopen.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Eerste
griepgolf

Tweede
griepgolf

Totaal

225
225.000

160
160.000

385
385.000

Toelichting: Bij een pandemie zal iedereen iemand met griep kennen of zorg moeten dragen voor
iemand in zijn omgeving. Daarom is het aantal betrokkenen altijd maximaal. Het aantal overige
slachtoffers bedraagt 30% en het aantal doden 0,03% per griepgolf (inwoners Veiligheidsregio
Hollands Midden: ±750.000). De overige slachtoffers is het aantal personen dat ziek wordt tijdens de
betreffende griepgolf. Doordat er al mensen in de eerste griepgolf besmet zijn geweest vermindert het
aantal overige slachtoffers in de tweede griepgolf. Onder overige slachtoffers worden ook
ziekenhuisopnamen verstaan.
Benodigde capaciteit:
Tijdens een grieppandemie zullen ook hulpverleningsdiensten kampen met tekorten op personeel.
Tevens zullen bij hulpverleningsdiensten die gebruik maken van vrijwilligers met lagere capaciteit te
maken krijgen. De vrijwilliger is nodig op zijn werk. Ook op andere vlakken heeft een grieppandemie
invloed op de regio, denk bijvoorbeeld aan uitval nutsvoorzieningen.
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie

Hulpvraag
Continuïteitsplan
Continuïteitsplan
Preparatie GHOR processen; Continuïteitsplan; Operationeel draaiboek
Influenzapandemie
Continuïteitsplan
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Gemeente
Overige partners

Continuïteitsplan
Afspraken nutsbedrijven; Continuïteitsplan

Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR

Politie
Gemeente

Deelprocessen

Hulpvraag
1 ‘voorbereidend’ ROT

12 Preventieve Openbare gezondheidszorg
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
8 Handhaven van rechtsorde
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
30 Nazorg

Coördineren continuïteit van de
zorg

Overige partners

1 BT
1 actiecentrum

Instellingen:
Registratie van slachtoffers

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
12 Preventieve Openbare gezondheidszorg
24 Psychosociale zorg
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
30 Nazorg

Overige partners
Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de grootte van het getroffen gebied en de duur van de ramp is de
impact op de territoriale veiligheid catastrofaal.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld en het aantal zieke personen is de impact op de
fysieke veiligheid ernstig tot zeer ernstig. Daarnaast worden de opkomsttijden langer (door
continuïteitsproblemen), wat in brede zin gevolgen heeft op de fysieke veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de kosten voor beheersing en capaciteitsverlies is de impact op de
economische veiligheid catastrofaal.
Ecologische Veiligheid: Natuur en milieu worden niet aangetast, er is geen impact op de
ecologische veiligheid.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien het aantal betrokkenen zijn er ernstige gevolgen voor de
sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Cultureel erfgoed wordt niet aangetast, er is geen impact op de veiligheid van
cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Zeer ernstige gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt waarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Ziektegolf (griep ernstig) (worst case).
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Scenario uitwerking: Ziektegolf (griep ernstig)
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Een wereldwijde uitbraak van griep, veroorzaakt door een voor de mensheid nieuw influenzavirus met
een hoge mortaliteit. Begint in centraal Azië, treedt drie weken na bekendmaking op in Nederland.
Antivirale midden werken onvoldoende.
Eerste drie weken:
In de eerste drie weken na bekendmaking worden maatregelen genomen om de kans op besmetting
tot een minimum te beperken. Hieronder valt risicocommunicatie en de aanschaf van medicijnen.
Eerste vijftien weken:
De eerste meldingen van besmetting komen binnen. Er worden veel maatregelen genomen in de
e
omgeving van deze personen. Na verloop van tijd worden steeds meer mensen ziek. Rond de 10
week bereikt de griep zijn piekmoment en is 30% van de bevolking ziek. De duur van de ziekte en het
herstel bedraagt 1 à 2 weken. Het aantal doden bedraagt 0,47% van de bevolking. Deze gevolgen
gelden ook voor de hulpverleningsdiensten. Hierdoor is de hulpverleningscapaciteit in deze periode
lager.
Eerste dertig weken:
Een tweede griepgolf treft Nederland. Hierin gelden dezelfde aannames als in de eerste griepgolf.
Herstelfase:
Er vindt geen derde griepgolf plaats. Het herstel is zichtbaar. De economie heeft veel schade
opgelopen, het duurt vele jaren voordat de schade is ingelopen.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Eerste
griepgolf

Tweede
griepgolf

Totaal

3.525
225.000

2.500
160.000

6.025
385.000

Toelichting: Bij een pandemie zal iedereen iemand met griep kennen of zorg moeten dragen voor
iemand in zijn omgeving. Daarom is het aantal betrokkenen altijd maximaal. Het aantal getroffenen
bedraagt 30% en het aantal doden 0,47% per griepgolf (inwoners Veiligheidsregio Hollands Midden:
±750.000). ‘Overige slachtoffers’ is het aantal personen dat ziek wordt tijdens de betreffende griepgolf.
Doordat er al mensen in de eerste griepgolf besmet zijn geweest verminderd het aantal getroffenen in
de tweede griepgolf. Onder overige slachtoffers worden ook ziekenhuisopnamen verstaan.
Benodigde capaciteit:
Tijdens een grieppandemie zullen ook hulpverleningsdiensten kampen met tekorten op personeel.
Tevens zullen bij hulpverleningsdiensten die gebruik maken van vrijwilligers met lagere capaciteit te
maken krijgen. De vrijwilliger is nodig op zijn werk. Ook op andere vlakken heeft een grieppandemie
invloed op de regio, denk bijvoorbeeld aan uitval nutsvoorzieningen.
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Continuïteitsplan
Continuïteitsplan
Preparatie GHOR processen; Continuïteitsplan; Operationeel draaiboek
Influenzapandemie
Continuïteitsplan
Continuïteitsplan
Afspraken nutsbedrijven; Continuïteitsplan
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
12 Preventieve Openbare gezondheidszorg
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
30 Nazorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
1 ROT
1 RBT

Coördineren continuïteit van de
zorg

1 BT
1 actiecentrum

Instellingen:
Registratie van slachtoffers

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
12 Preventieve Openbare gezondheidszorg
24 Psychosociale zorg
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
30 Nazorg

Overige partners
Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de grootte van het getroffen gebied en de duur van de ramp is de
impact op de territoriale veiligheid catastrofaal.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld en het aantal zieke personen is de impact op de
fysieke veiligheid catastrofaal. Daarnaast worden de opkomsttijden langer (door
continuïteitsproblemen), wat in brede zin gevolgen heeft op de fysieke veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de kosten voor beheersing en capaciteitsverlies is de impact op de
economische veiligheid catastrofaal.
Ecologische Veiligheid: Natuur en milieu worden niet aangetast, er is geen impact op de
ecologische veiligheid.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien het aantal betrokkenen zijn er catastrofale gevolgen voor de
sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Cultureel erfgoed wordt niet aangetast, er is geen impact op de veiligheid van
cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Catastrofale gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt waarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Ziektegolf (griep mild) (meest waarschijnlijk).
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Scenario uitwerking: Transport gevaarlijke stoffen
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
Tijdens graafwerkzaamheden wordt een hogedruk aardgastransportleiding beschadigd. Hierdoor
ontstaat er een klein lek en vindt uitstroming van het gas plaats. In de omgeving bevindt zich een
woonwijk.
Eerste kwartier:
De hulpverleningsdiensten en de Gasunie worden gealarmeerd. Door statische elektriciteit vindt er
een gaswolkexplosie plaats. De personen die bij de graafwerkzaamheden betrokken zijn hebben lichte
verwondingen, twee personen hebben ernstige brandwonden opgelopen. De hulpverleningsdiensten
kunnen niks aan de lekkage doen. De nabije omgeving wordt ontruimt.
Eerste uur:
De leiding wordt tijdelijk afgesloten. Vanwege de grote media belangstelling en het aantal persoenen
dat is ontruimt wordt er opgeschaald naar GRIP 3.
Eerste 4 uur:
Door het afsluiten van de leiding wordt de uitstroom gestopt.
Eerste 24 uur:
Na vier uur kan het sein veilig worden gegeven. Op de weg van het plaats incident na worden alle
wegen weer vrij gegeven. De politie begint een onderzoek naar de oorzaak.
Herstelfase:
Het gat in de leiding wordt binnen drie dagen gerepareerd. Via andere leidingen kan in de tussentijd
de gasvoorziening worden voortgezet. Er wordt een onderzoek naar de toedracht van het incident
gestart.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
2
1
0
0
1500

Toelichting:
De T1- en T2-slachtoffers betreffen de personen die betrokken zijn bij het ongeval. De overige
slachtoffers betreffen personen uit de geëvacueerde omgeving.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag

Routering gevaarlijke stoffen
Transporteur: gebruik van veiligheidsnormen
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwen van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
29 Milieu
30 Nazorg

GHOR
Politie

Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT

1 BT
5 actiecentra

Transporteur

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
3 Voorlichting

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Door de beperkte duur en omvang van het incident is er beperkte impact op
de territoriale veiligheid.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld zijn er aanzienlijke gevolgen voor de fysieke
veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de omvang van het incident zijn de gevolgen aanzienlijk.
Ecologische Veiligheid: Er zijn beperkte gevolgen voor de ecologische veiligheid. Het verstoorde
gebied is klein, echter de verstoring binnen dit kleine gebied is omvangrijk.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien de kleine omvang van de ramp zijn de gevolgen beperkt.
Cultureel Erfgoed: Er wordt geen cultureel erfgoed aangetast, er geen impact op de veiligheid van
cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Aanzienlijke gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt waarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Transport gevaarlijke stoffen (worst case).
Objecten met een publieksfunctie (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Transport gevaarlijke stoffen
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Een goederentrein met gemengde lading ontspoort in zijn geheel ten hoogte van een woonwijk met
2
1.000 inwoners per km . Er zijn drie wagons met een inhoud van 48 ton LPG. Eén van de wagons
scheurt open. Er ontstaat een koude BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Als gevolg
hiervan scheuren de andere twee LPG-wagons ook waardoor twee koude BLEVEs achter elkaar
volgen.
Eerste kwartier:
De hulpverleningsdiensten worden gewaarschuwd. Een CoPI wordt ingericht en er wordt opgeschaald
naar GRIP 4. De ravage is enorm en hulpverleners beginnen met het helpen van de vele slachtoffers.
In de omgeving zijn talloze branden ontstaan. Huizen en gebouwen zijn ingestort of staan op het punt
dat te doen.
Eerste uur:
Hulpverlening stroomt toe vanuit het hele land. De brandweer is bezig met het blussen van talloze
branden en het redden van slachtoffers is in volle gang. Veel slachtoffers liggen onder het puin van
ingestorte gebouwen. (Internationale) media stroomt toe en er is veel vraag naar informatie.
Eerste 4 uur:
Mensen worden opgevangen in diverse opvanglocaties in de hele regio. Ambulances rijden af en aan.
Eerste 24 uur:
Alle branden in de omgeving zijn geblust. Het redden van slachtoffers neemt nog dagen tijd in beslag.
Van veel slachtoffers is de identiteit onbekend; identificatie kost dagen.
Herstelfase:
Veel huizen zijn verloren gegaan. Het duurt jaren voordat de omgeving weer geheel is opgebouwd.
Slachtoffers zijn geïdentificeerd en uitvaartverzorging geregeld. Onderzoeken naar de ramp duren
lang en er is nog lang vraag naar informatie.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
1.400
1.900
1.200
3.000
3.900

Toelichting:
Aangezien de 1% letaliteitgrens op 310 meter wordt gesteld is het hoge aantal slachtoffers te
e
verwachten. De schadelijke effectafstand (1 graads verbranding) is 520 meter waardoor veel
slachtoffers vallen. Verwondingen van overige slachtoffers zijn divers. Hieronder vallen o.a.
botbreuken, brandwonden, verwondingen als gevolg van rondvliegend glas, beknellingen en
gescheurde trommelvliezen. Bij een dergelijke ramp is het hele land betrokken.
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Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag

Routering gevaarlijke stoffen
Transporteur: gebruik van veiligheidsnormen

Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwen van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
1 RBT
1 NCC
3 compagnies
Interregionale bijstand

2 GNK
Maximaal aantal ambulances
vrijmaken
Bijstand

1 BT
8 actiecentra

Transporteur
Defensie: Ondersteuning
USAR.NL: Ondersteuning
ProRail: Spoorbeheerder
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Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
30 Nazorg
Onderzoeksinstellingen: onderzoek naar
toedracht en bestrijding

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: De grootte en lange aantasting van het getroffen gebied in combinatie met de
aantasting van de infrastructuur en de bevolkingsdichtheid maakt de impact op de territoriale
veiligheid ernstig.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld is de impact op de fysieke veiligheid catastrofaal.
Economische veiligheid: Gezien de grootte van de ramp en de daarbij behorende materiële,
financiële en gezondheids- en bestrijdingskosten is de impact catastrofaal.
Ecologische Veiligheid: Natuur en milieu worden nauwelijks aangetast, er is beperkte impact op de
ecologische veiligheid. Het verstoorde gebied is klein, echter de verstoring binnen dit kleine gebied is
omvangrijk.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien de omvang van de ramp zijn er ernstige gevolgen voor de
sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Er zijn aanzienlijke gevolgen voor de aantasting van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Catastrofale gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt waarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Transport gevaarlijke stoffen (meest waarschijnlijk).
Objecten met een publieksfunctie (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Overstroming Dijkring 14
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
Als gevolg van hevige regenval in het stroomgebied van de Rijn bereikt de waterstand een dusdanig
peil dat er sprake is van bedreigend hoogwater. Er vindt een dijkdoorbraak plaats van dijkring 15 en bij
Lopik komt stroomt het water de polder en dijkring 14 in. Binnen enkele uren stroomt de polder vol. De
waterstand in de rivier daalt snel. Andere doorbraken langs dezelfde rivier vinden niet plaats.
Eerste drie dagen:
Door het bekend worden van de dijkdoorbraak van dijkring 15 wordt op tijd begonnen met evacuatie
van bewoners uit het bedreigde gebied in dijkring 14. Het water stijgt geleidelijk. Er wordt geen hoge
waterstand bereikt, kelders lopen onder water.
Binnen 12 tot 24 uur is de instroom van water in de polder waar de dijkdoorbraak heeft
plaatsgevonden, gestopt. Er wordt gestart met de aanleg van een noodkering om zo snel als mogelijk
de leeggelopen watergang weer van water te voorzien. Tevens wordt door middel van het
poldergemaal en de inzet van noodbemaling de polder zo snel mogelijk drooggemalen.
Vervolg:
Door de politie is het gebied afgezet. Na de ramp is er materiële schade aan huizen en bedrijven.
Bewoners uit het getroffen gebied worden, zover het kan, opgevangen door familie en vrienden. Voor
bewoners die deze mogelijkheid niet hebben wordt onderdak op een andere plaats gerealiseerd.
Herstelfase:
De polder zal binnen 2 tot 5 dagen zijn drooggemalen, zodat gestart kan worden met opruim- en
herstelwerkzaamheden. Herstel treedt in wanneer het water is afgevoerd en huizen en bedrijven
opnieuw zijn opgebouwd of hersteld. De Waterschappen spelen een grote rol in de herstelfase,
vanwege het herstellen van de dijk en definitief herstellen van alle waterstaatkundige objecten.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
0
0
0
5
550

Toelichting: Aangezien evacuatie op tijd is begonnen zijn er weinig slachtoffers gevallen. Toch zijn er
nog 5 slachtoffers verdronken. Het aantal overige slachtoffers zijn de geëvacueerde personen die op
opvanglocaties opgevangen moeten worden.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Convenant VRHM – waterschappen; Coördinatieplan Dijkring 14; Regionaal
coördinatieplan Dijkring 14

Waterschappen: Treffen maatregelen conform bestrijdingsplan; aandeel leveren
in regionale risico-aanpak.
Rijkswaterstaat
Kustwacht, Reddingsbrigade Nederland, RVRHM en KNRM: Adviseren
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering rampenbestrijdingsproces.
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
4 Waarschuwen van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
24 Psychosociale zorg
5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
8 Handhaven van rechtsorde
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

GHOR
Politie

Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
1 ROT
1 RBT

1 BT
8 actiecentra

Waterschappen: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Rijkswaterstaat: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning
Kustwacht, RN, RVRHM,
KNRM: Middelen beschikbaar
stellen; ondersteuning.

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
3 Voorlichting
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg
Waterschappen: Herstel keringen; restaureren
waterstaatkundige objecten
Rijkswaterstaat: Uitvoeren calamiteitenplannen
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Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de grootte van het aangetaste gebied is de impact op de territoriale
veiligheid ernstig.
Fysieke veiligheid: Aangezien er een aantal slachtoffers is gevallen is de impact ernstig te noemen.
Economische veiligheid: Gezien de materiële, financiële en bestrijdingskosten zijn er ernstige
gevolgen voor de economische veiligheid.
Ecologische Veiligheid: Als gevolg van de overstroming zijn er ook ernstige gevolgen voor de
ecologische veiligheid.
Sociale en Politieke stabiliteit: De impact op de sociale en politieke stabiliteit is ernstig.
Cultureel Erfgoed: Er is een beperkte impact op de veiligheid van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Zeer ernstig.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Overstroming Dijkring 14 (worst case).
Overstroming Dijkring 15 (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Overstroming Dijkring 14
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Voorafgaand aan een storm wordt verwacht dat een extreme weersomstandigheid volgt, die gevaar
oplevert voor de Nederlandse kust (‘superstorm’; dijkbreuk). Acht dagen voor de overstroming, ziet het
KNMI in het patroon van depressies de eerste aanwijzingen voor een storm met orkaankracht. Er is
sprake van een zware (noord)westerstorm in combinatie met zeer hoge zeestanden. Pas twee dagen
voor de depressie de kust bereikt is de weersverwachting betrouwbaar genoeg om de waterstands- en
golfverwachting langs de kust met voldoende nauwkeurigheid te geven. Pas één dag vantevoren is
duidelijk waar de kern van de depressie naar toe gaat. Inderdaad breekt langs de kust de dijk door.
Gezien de voorafgaande korte handelingstijd, zijn er geen mogelijkheden tot evacuatie van mens en
dier.
Eerste 24 uur:
In de eerste 12 uur na de doorbraak breidt de overstroming zich nog sterk uit. Er is sprake van
doorgroeiende brespunten waardoor het water met een hoger tempo naar binnen stroomt. 12 tot 24
uur na de storm komt de eerste hulpverlening op gang. Veel wegen zijn onbegaanbaar geworden en
moeten eerst worden vrijgemaakt. Slachtoffers zullen dus zelfredzaam moeten zijn. Er is een
grootschalige uitval van vitale infrastructuur tot ver over de regiogrenzen. Niet getroffen gemeenten in
de hele regio schalen op om slachtoffers op te kunnen vangen.
Eerste 48 uur:
2
De storm heeft maximaal 35 uur aangehouden. Na 48 uur staat tot 240 km land onder water zonder
kans op uitbreiding. De omvang van het totale gebied is bekend en breid zich niet verder uit.
Eerste week:
Het zeewater kan via de bres in de kering (gat in de dijk) vrij het gebied in- en uitstromen. Er wordt
een eerste start gemaakt met het sluiten van deze ‘spoelgaten’. Er wordt gewerkt aan het begaanbaar
maken van wegen. De evacuatie van mensen en het bergen van slachtoffers is in volle gang.
Herstelfase:
Herstel treedt in wanneer het water is afgevoerd en huizen en bedrijven opnieuw zijn opgebouwd of
hersteld. Door de grootte van het gebied en het aantal getroffen personen duurt dit proces jaren.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
86.000
19.000
1.500
380.000

Toelichting: Aangezien direct redding wordt gegeven aan slachtoffers worden deze in categorie T1
geplaatst. De T3-slachtoffers betreffen chronisch zieken als gevolg van posttraumatische
stresstoornissen, waar naar schatting 5 tot 10% van de betrokkenen last van krijgt. Overige
slachtoffers zijn slachtoffers die huis en haard verloren hebben.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Convenant VRHM – waterschappen; Coördinatieplan Dijkring 14; Regionaal
coördinatieplan Dijkring 14

Waterschappen: Treffen maatregelen conform bestrijdingsplan; aandeel leveren
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in regionale risico-aanpak.
Rijkswaterstaat: Onderhoud kustversterking
Kustwacht, Reddingsbrigade Nederland, RVR-HM en KNRM: Adviseren
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering rampenbestrijdingsproces.
Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwen van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

Hulpvraag
1 ROT
1 RBT
3 Compagnieën

2 GNK
Maximaal aantal ambulances
vrijmaken
Maximale inzet surveillance
eenheden, motorrijders, ME
Maximale bijstand

1 BT
9 actiecentra
Meerdere opvanglocaties

Waterschappen: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Rijkswaterstaat: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning
USAR.NL: Ondersteuning
Calamiteitenhospitaal Utrecht
Kustwacht, RN, RVRHM,
KNRM: Middelen beschikbaar
stellen; ondersteuning.

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
1b Interne alarmering

46

Overige partners

3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg
Waterschappen: Herstel keringen; restaureren
waterstaatkundige objecten
Rijkswaterstaat: Uitvoeren calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de grootte van de ramp zijn er catastrofale gevolgen voor de
territoriale veiligheid
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld zijn er catastrofale gevolgen voor de fysieke
veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de extreme kosten zijn er catastrofale gevolgen voor de
economische veiligheid.
Ecologische Veiligheid: Gronden zijn door het zoute water aangetast, er zijn catastrofale gevolgen
voor de ecologische veiligheid
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien het aantal betrokkenen zijn er catastrofale gevolgen voor de
sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Aangezien er veel cultureel erfgoed verloren is gegaan zijn er aanzienlijke
gevolgen voor cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Catastrofale gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt zeer onwaarschijnlijk geacht. Dit komt eens in de 10.000 jaar voor.
Samenhang met andere scenario’s:
Overstroming Dijkring 14 (meest realistisch)
Overstroming Dijkring 15 (meest realistisch en worst case)
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Scenario uitwerking: Overstroming Dijkring 15
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
Er is ten hoogte van Lobith (Gelderland) hoog water voorspeld. Twee dagen later zal het hoogwater
dijkring 15 bereiken. De hoogwaterverwachting is al vroeg bekend. Gedurende twee dagen zullen
inwoners binnen de dijkring worden bedreigd.
Eerste twee dagen:
Er zijn voldoende signalen om de regionale teams bij elkaar te halen. Er wordt opgeschaald naar
GRIP 4. Gekozen wordt tot een volledige evacuatie van mensen en dieren gedurende de bedreigde
periode. Door middel van een voorlichtingscampagne worden mensen opgeroepen hun spullen te
pakken. Grote dieren worden met veewagens naar buitendijkse gebieden gebracht. Veel mensen
kunnen zichzelf en familie naar veilig gebied brengen. Niet-zelfredzame personen worden vervoerd
naar opvanglocaties. Na verloop van tijd mogen mensen het binnendijkse gebied niet meer in ter
voorkoming van criminaliteit. Materiaal t.b.v. rampenbestrijding wordt op hogere gronden geplaatst.
Eerste vier dagen:
Het gebied is geëvacueerd. Er is constante controle op de dijken. De dijk langs de Lek breekt door. De
Krimpenerwaard loopt onder water.
Eerste week:
Hulpverleningsdiensten, reddingsbrigades, defensie en andere hulpverleners gaan het gebied in om
achterblijvers uit het rampgebied te evacueren en slachtoffers te bergen.
Herstelfase:
Het gebied is zodanig aangetast dat veel huizen onbewoonbaar zijn. Herstel duurt jaren. In andere
gebieden zullen huizen gebouwd moeten worden voor slachtoffers van de ramp.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
230
310
20
83.000

Toelichting: Dodelijke slachtoffers zijn gevallen als gevolg van verdrinking. De T1-slachtoffers zijn
onderkoeld of hebben andere aandoeningen als gevolg van een dergelijke ramp. Deze slachtoffers
worden direct door hulpverleningsdiensten geholpen, er wordt daarom geen onderscheid gemaakt
tussen T1 en T2.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Convenant VRHM – waterschappen; Rampbestrijdingsplan Dijkring 15

Waterschappen: Treffen maatregelen conform bestrijdingsplan; aandeel leveren
in regionale risico-aanpak.
Rijkswaterstaat
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwen van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

GHOR
Politie

Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
1 ROT
1 RBT

1 BT
9 actiecentra
Meerdere opvanglocaties

Waterschappen: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Rijkswaterstaat: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning
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Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg
Waterschappen: Herstel keringen; restaureren
waterstaatkundige objecten
Rijkswaterstaat: Uitvoeren calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de grootte van de ramp zijn er aanzienlijke gevolgen voor de
territoriale veiligheid.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld zijn er ernstige gevolgen voor de fysieke veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de kosten zijn er ernstige gevolgen voor de economische
veiligheid.
Ecologische Veiligheid: Gronden zijn door het water aangetast. Landbouw is lange tijd onmogelijk.
Er zijn ernstige gevolgen voor de ecologische veiligheid.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien het aantal betrokkenen zijn er ernstige gevolgen voor de
sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Aangezien er enig cultureel erfgoed verloren is gegaan zijn de gevolgen beperkt.
Totaalscore impact: Ernstige gevolgen
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Overstroming Dijkring 15 (worst case).
Overstroming Dijkring 14 (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Overstroming Dijkring 15
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Er is ten hoogte van Lobith (Gelderland) hoog water voorspeld. Twee dagen later zal het hoogwater
dijkring 15 bereiken. Tegelijkertijd is er een grote storm op komst, die water vanuit zee de rivieren
opduwt. Gedurende twee dagen zullen inwoners binnen de dijkring worden bedreigd. Onderstaande
gebeurtenissen beginnen bij de voorspelling ten hoogte van Lobith.
Eerste twee dagen:
Er zijn voldoende signalen om de regionale teams bij elkaar te halen. Er wordt opgeschaald naar
GRIP 4. Gekozen wordt tot een volledige evacuatie van mensen en dieren gedurende de bedreigde
periode. Door middel van een voorlichtingscampagne worden mensen opgeroepen hun spullen te
pakken. Grote dieren worden met veewagens naar buitendijkse gebieden gebracht. Veel mensen
kunnen zichzelf en familie naar veilig gebied brengen. Niet-zelfredzame personen worden vervoerd
naar opvanglocaties. Na verloop van tijd mogen mensen het binnendijkse gebied niet meer in ter
voorkoming van criminaliteit. Materiaal t.b.v. rampenbestrijding wordt op hogere gronden geplaatst.
Eerste vier dagen:
Het gebied is geëvacueerd. Er is constante controle op de dijken. De dijk breekt bij Lopik door. De
Krimpenerwaard loopt onder water.
Eerste week:
Hulpverleningsdiensten, reddingsbrigades, defensie en andere hulpverleners gaan het gebied in om
achterblijvers uit het rampgebied te evacueren en slachtoffers te bergen.
Herstelfase:
Het gebied is zo danig aangetast dat veel huizen onbewoonbaar zijn. Herstel duurt jaren. In andere
gebieden zullen huizen gebouwd moeten worden voor slachtoffers van de ramp.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
900
1.000
325
82.000

Toelichting: Dodelijke slachtoffers zijn gevallen als gevolg van verdrinking. De T1-slachtoffers zijn
onderkoeld of hebben andere aandoeningen als gevolg van een dergelijke ramp. Deze slachtoffers
worden direct door hulpverleningsdiensten geholpen, er wordt daarom geen onderscheid gemaakt
tussen T1 en T2.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Convenant VRHM – waterschappen; Rampbestrijdingsplan Dijkring 15

Waterschappen: Treffen maatregelen conform bestrijdingsplan; aandeel leveren
in regionale risico-aanpak.
Rijkswaterstaat
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwen van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

Hulpvraag
1 ROT
1 RBT
3 Compagnieën

2 GNK
Maximaal aantal ambulances
vrijmaken
Maximale inzet surveillance
eenheden, motorrijders, ME
Maximale bijstand

1 BT
9 actiecentra
Meerdere opvanglocaties

Waterschappen: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Rijkswaterstaat: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning
USAR.NL: Ondersteuning
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Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang & verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg
Waterschappen: Herstel keringen; restaureren
waterstaatkundige objecten
Rijkswaterstaat: Uitvoeren calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de grootte van de ramp zijn de gevolgen voor de territoriale veiligheid
ernstig.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld zijn er catastrofale gevolgen voor de fysieke
veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de kosten zijn er zeer ernstige gevolgen voor de economische
veiligheid.
Ecologische Veiligheid: Gronden zijn door het water aangetast. Landbouw is lange tijd onmogelijk.
Er zijn ernstige gevolgen voor de ecologische veiligheid.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien het aantal betrokkenen zijn er zeer ernstige gevolgen voor de
sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Aangezien er cultureel erfgoed verloren zijn de gevolgen aanzienlijk.
Totaalscore impact: Catastrofale gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt zeer onwaarschijnlijk geacht. Dit komt eens in de 2.000 jaar voor.
Samenhang met andere scenario’s:
Overstroming Dijkring 15 (meest waarschijnlijk).
Overstroming Dijkring 14 (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Incidenten in tunnels (HSL)
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
De hogesnelheidslijn (HSL) rijdt richting Amsterdam. Twee kilometer voor de Tunnel Groene Hart
botst de trein tegen een onbekend voorwerp. Hierdoor heeft de voorkant van de trein aanzienlijke
schade opgelopen en de trein gaat in de noodrem. De trein komt tot stilstand in de tunnel. In de trein
bevinden zich 245 inzittenden.
Eerste kwartier:
De voorkant van de trein heeft veel schade. De machinist is door de klap bewusteloos geraakt.
Inzittenden weten niet wat er is gebeurd en blijven in de trein zitten. In de voorste wagon liggen
slachtoffers. Via de treindienstleider en de automatische doormelding van het
tunnelveiligheidssysteem wordt een TIS 2.4 geclassificeerd (treinstilstand in tunnel, zonder spraakverbinding met het treinpersoneel) bij de meldkamer. Daarnaast komen er meldingen van derden
binnen bij de meldkamer. De hulpverleningsdiensten rukken uit en zijn binnen het eerste kwartier
aanwezig.
Eerste uur:
Er wordt een CoPI ingericht en opgeschaald naar GRIP 3. Inzittenden worden opgevangen door de
hulpverleningsdiensten. Er is aandacht vanuit de media en veel vraag naar informatie. Passagiers
verlaten onder begeleiding de trein. Inzittenden die uit de trein zijn gekomen worden opgevangen door
de hulpverleningsdiensten.
Eerste 4 uur:
Alle inzittenden zijn uit de trein. Inzittenden worden met bussen naar hun bestemming gebracht. Het
onderzoek naar de toedracht van het ongeval wordt gestart. De hulpverleningsdiensten schalen af.
Herstelfase:
Tot na afronding van het onderzoek en eventuele veiligheidsmaatregelen wordt de HSL-tunnel niet
gebruikt.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
0
4
40
0
200

Toelichting:
De T2 slachtoffers betreffen voornamelijk de inzittenden van de eerste wagon, tevens zijn personen
die staan of lopen in de gangpaden extra kwetsbaar op het moment van het ongeluk. Onder overige
slachtoffers worden de inzittenden verstaan die niet lichamelijk gewond zijn, maar wel betrokken zijn
geweest bij het ongeluk.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Rampbestrijdingsplan HSL-Zuid-tunnel HM, beveiligingsconcepten
Opstellen van veiligheidseisen bij aanleg van HSL-Zuid-tunnel
Procedure langstransport
Vergunningverlening
Prorail: voorbereiding op calamiteiten met HSL
VWS: veiligheidseisen stellen aan trein
NS HiSpeed: risicocommunicatie
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
6 Afzetten en afschermen
19 Gidsen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
30 Nazorg

GHOR
Politie

Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
8 TS
1 HV
1 OvD
1 HOvD
1 VC
1 COH

4 ambulances
OvDG
6 Surveillance eenheden
1 KLPD
1 OvD-P
1 BT
4 actiecentra
1 opvanglocatie

Prorail: OvD-Rail
NS HiSpeed

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
30 Nazorg
Prorail
NS HiSpeed

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien het tijdelijk verlies van infrastructuur zijn er beperkte gevolgen voor de
territoriale veiligheid.
Fysieke veiligheid: De impact op de fysieke veiligheid wordt gezien het aantal slachtoffers ernstig
geacht.
Economische veiligheid: Er is een aanzienlijke impact op de economische veiligheid. Naast
materiële, gezondheids- en herstelkosten zijn er ook financiële kosten door de stillegging van het
traject.
Ecologische Veiligheid: Natuur en milieu worden nauwelijks aangetast, er is beperkte impact op de
ecologische veiligheid. Het verstoorde gebied is klein, echter de verstoring binnen dit kleine gebied is
omvangrijk.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien de politieke beladenheid van de HSL zal er een beperkte
impact op de sociale en politieke stabiliteit zijn.
Cultureel Erfgoed: Er is geen impact op cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Ernstige gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt mogelijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Incidenten in tunnels (HSL) (worst case).
Treinverkeer (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Incidenten in tunnels (HSL)
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Net na aankomst in de Groene Hart Tunnel ontspoort de hogesnelheidstrein met een snelheid van
160 kilometer per uur. De wagons worden door de kracht tegen de randen van de tunnel gegooid.
Hierdoor vervormt en kantelt de complete trein en is de ravage zeer groot.
Eerste kwartier:
Via de treindienstleider en de automatische doormelding van het tunnelveiligheidssysteem wordt een
TIS 2.4 geclassificeerd (treinstilstand in tunnel, zonder spraak-verbinding met het treinpersoneel) bij
de meldkamer. Daarnaast komen er meldingen van derden binnen bij de meldkamer. Bij aankomst
van de hulpverleningsdiensten wordt begonnen met verkenning van de tunnel.
Eerste uur:
De melding wordt aangepast naar een TIS 3.4 (ontsporing waardoor wagenstellen vervormd,
gekanteld of gestapeld zijn). De hulpverleningsdiensten rijden massaal uit. Er wordt een CoPI
ingericht en opgeschaald naar GRIP 3. Hulpverleners maken een start met het opvangen en bevrijden
van slachtoffers. Slachtoffers in de middelste gedeeltes van de trein zijn moeilijk te bereiken. Op
vooraf bepaalde plaatsen wordt de Geneeskundige Combinatie opgezet. Er is zeer veel mediaaandacht en veel vraag naar informatie.
Eerste vier uur:
Het bevrijden van slachtoffers is in volle gang, ambulances rijden af en aan.
Eerste 24 uur:
Na verloop van tijd zijn alle slachtoffers bevrijd. Er wordt begonnen met het bergen van overledenen.
De vraag naar informatie is nog steeds zeer groot.
Herstelfase:
De tunnel is lange tijd onbruikbaar. Allereerst moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak.
Tevens moet de tunnel te worden opgeruimd en hersteld.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
31
39
70
100
125

Toelichting: Het aantal dodelijke slachtoffers is toe te schrijven aan de ernst van de ramp. Het aantal
T1-slachtoffers liep gedurende de reddingswerkzaamheden op door de moeilijke bereikbaarheid. Er
zijn veel botbreuken, hersenschuddingen en diverse ernstige verwondingen. Onder T3 zijn de
slachtoffers geplaatst met kneuzingen, blauwe plekken en schrammen. Het is onwaarschijnlijk uit een
dergelijke ramp te komen zonder verwondingen. Onder overige slachtoffers worden de inzittenden
verstaan die niet lichamelijk gewond zijn, maar wel betrokken zijn geweest bij het ongeluk.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Rampbestrijdingsplan HSL-Zuid-tunnel HM, beveiligingsconcepten
Opstellen van veiligheidseisen bij aanleg van HSL-tunnel
Procedure langstransport
Vergunningverlening
Prorail: voorbereiding op calamiteiten met HSL
VWS: veiligheidseisen stellen aan trein
NS HiSpeed: risicocommunicatie
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg

GHOR

Politie

Gemeente

6 Afzetten en afschermen
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
30 Nazorg

Overige partners

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
8 TS
2 HV
2 OvD
2 HOvD
1 VC (verbindingscommandowagen)
1 COH (commando haakarmbak)
1 Ondersteuningspeloton THV
21 ambulances
OvDG
1 GNK
15 Surveillance eenheden
4 KLPD
2 OvD-P
1 BT
5 actiecentra
1 opvanglocatie

Prorail: OvD-Rail
NS HiSpeed

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
30 Nazorg
Prorail
NS HiSpeed

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien het langdurig verlies van infrastructuur zijn er aanzienlijke gevolgen
voor de territoriale veiligheid.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld en het aantal zieken personen is de impact op de
fysieke veiligheid zeer ernstig.
Economische veiligheid: Er is een ernstige impact op de economische veiligheid. Naast materiële,
gezondheids- en herstelkosten zijn er ook financiële kosten door de stillegging van het traject.
Ecologische Veiligheid: Natuur en milieu worden nauwelijks aangetast, er is beperkte impact op de
ecologische veiligheid. Het verstoorde gebied is klein, echter de verstoring binnen dit kleine gebied is
omvangrijk.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien de politieke beladenheid van de HSL en de woede die een
dergelijk slachtofferbeeld met zich meebrengt zal er een aanzienlijke impact op de sociale en politieke
stabiliteit zijn.
Cultureel Erfgoed: Er geen gevolgen voor verlies van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Ernstige gevolgen.

57

Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Incidenten in tunnels (HSL) (meest waarschijnlijk).
Treinverkeer (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Luchtvaartincidenten
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
Een Boeing 737-800 vertrekt vanaf Amsterdam Airport Schiphol met 155 inzittenden aan boord en
krijgt onmiddellijk te maken met motorproblemen. Het vliegtuig is niet in staat om terug te keren naar
Amsterdam Airport Schiphol. Het vliegtuig maakt een niet-geplande landing in onbebouwde omgeving,
het recreatiegebied Reeuwijkse Hout. Er wordt een spoor van vernieling getrokken van afgebroken en
losgetrokken bomen en struikgewas.
Eerste kwartier:
Vanaf de A12 hebben veel automobilisten de crash gezien. Er wordt massaal gebeld en de
hulpverlening komt snel op gang. Er wordt opgeschaald naar GRIP 4 en een compagnie wordt
opgeroepen. Bijstand van Brandweer Amsterdam Airport Schiphol (AAS) wordt aangevraagd, maar
niet geleverd, omdat Schiphol zelf dan dekkingsproblemen krijgt. Doordat het gebied afgelegen ligt is
het voor de brandweer moeilijk om dicht bij de rampplek te komen, er kan alleen over fietspaden
gereden worden. Verder is het vliegtuig dat in drassige grond ligt alleen voor tractoren, dan wel
andere geschikte voertuigen bereikbaar. Wanneer de brandweer arriveert komen de eerste
inzittenden uit het vliegtuig. Er is een toeloop van ramptoeristen op de A12. Er is aandacht van de
media en vraag om informatie bij de betrokken diensten.
Eerste uur:
Bovenwinds worden gewondennesten ingericht. De slachtoffers worden naar ziekenhuizen gebracht.
De politie zorgt voor afzetting van wegen en doorstroming van het verkeer. De media is in grote
getallen aanwezig.
Eerste 4 uur:
Alle levende inzittenden zijn uit het vliegtuig gehaald. De gemeente vangt de slachtoffers die niet naar
het ziekenhuis hoeven op in een in de buurt gelegen opvanglocatie. Er is veel vraag naar informatie.
Onderzoeksteams beginnen met het onderzoek naar de toedracht van het Luchtvaartincident.
Eerste 24 uur:
Het sein veilig wordt gegeven. De onderzoeksteams gaan aan de slag.
Herstelfase:
Er is veel schade aan de natuur. Wrakstukken liggen verspreid over het gebied. Het onderzoek met
evaluatie wordt opgeleverd met aanbevelingen.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
30
65
25
25
10

Toelichting: Veel slachtoffers hebben te kampen met botbreuken, schaafwonden,
hersenschuddingen, kneuzingen en beknellingen. Daarnaast zijn er veel betrokkenen, zoals
familieleden van de slachtoffers. Daarnaast staan er ook veel mensen te kijken op de A12.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Een luchtvaartincident is een regio-overschrijdende crisis. In de fase risicobeheersing is het moeilijk
maatregelen te treffen. Voor wat betreft planvorming wordt dit meegenomen in het
rampbestrijdingsplan Vitale transporten infrastructuur. Binnen de regio wordt hier door middel van de
voorbereiding op de rampenbestrijding in zijn algemeenheid aandacht aan gegeven door alle
disciplines.
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
9 Ontsmetten van mens en dier
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
12 Preventieve openbare gezondheidszorg
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
1 RBT
1 Compagnie
1 AGS-adviseur
1 Schuimblusondersteuning

2 GNK
Maximaal aantal ambulances
vrijmaken
20 surveillance eenheden
8 motorrijders

1 BT
6 actiecentra
1 opvanglocatie

Defensie: ondersteuning

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
3 Voorlichting
25 Schade
30 Nazorg
Onderzoeksinstellingen: onderzoek

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de kans dat er niet-Nederlandse inzittenden aan boord zijn, kan er
n.a.v. de hulpverlening en/of de uitkomsten van het onderzoek, een verstoring optreden in
buitenlandse betrekkingen dan wel het aanzien van Nederland. De impact op de territoriale veiligheid
is gezien de duur en grootte van het gebied beperkt. De buitenlandse interesse is groot.
Fysieke veiligheid: Gezien het aantal slachtoffers is de impact ernstig.
Economische veiligheid: Gezien de kosten zal de impact op de economische veiligheid aanzienlijk
zijn.
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Ecologische Veiligheid: De natuur kan niet eenvoudig worden geschoond, de oppervlakte wordt
geschat op maximaal 4 km2. De impact is beperkt.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien de ernst van het ongeval is er sprake van een aanzienlijke
verstoring van het dagelijks leven.
Cultureel Erfgoed: Er zijn geen gevolgen voor cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Ernstige gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Gezien de veiligheid van het luchtverkeer wordt dit scenario zeer onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Luchtvaartincidenten (worst case).
Gevaarlijke stoffen transport (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Luchtvaartincidenten
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Een Boeing 747-400 vertrekt vanaf Amsterdam Airport Schiphol met 420 inzittenden en krijgt te
maken met motorproblemen. Het vliegtuig is niet in staat om terug te keren naar Amsterdam Airport
Schiphol. Het vliegtuig maakt een ongeplande landing in het centrum van Leiden. Over een groot
gebied wordt brand veroorzaakt door verspreide kerosine; huizen en objecten worden vernietigd en
een deel van de infrastructuur wordt verwoest.
Eerste kwartier:
Media bellen massaal naar de gemeente en hulpverleningsdiensten en vragen om informatie. De
gemeenschappelijke meldkamer wordt overspoeld met telefoontjes. Er wordt direct een compagnie
naar het rampgebied gestuurd en opgeschaald naar GRIP 4.
Eerste uur:
Er wordt een interregionaal bijstandsverzoek aangevraagd. Via het LOCC wordt de Brandweer
Amsterdam Airport Schiphol (AAS) gealarmeerd. Inzittenden die de ramp hebben overleefd komen uit
het vliegtuig. Bij aankomst van de eerste TS wordt direct begonnen met het vuurvrij houden van de
romp. Slachtoffers worden opgevangen door omstanders en de massaal uitgerukte
ambulancediensten. De politie begint met een ruime afzetting van het gebied. De ontruiming van het
gebied begint. De bijstand komt op gang. Traumateams zijn onderweg. Aan de situatie is nog weinig
veranderd. Reddingswerkers halen overlevenden uit het vliegtuig. De vraag om informatie wordt
steeds groter. Op de grond zijn veel slachtoffers gevallen. Het registeren van slachtoffers is in volle
gang. Ziekenhuizen tot ver over de Nederlandse grens maken bedden vrij. Op Schiphol worden familie
en vrienden van inzittenden opgevangen. Het gemeentelijk beleidsteam (BT) en regionaal
operationeel team (ROT) kunnen niet in Leiden opereren. RBT en ROT gaan naar een uitwijklocatie.
Eerste 4 uur:
Onderzoeksteams zijn aangekomen. Vuurhaarden in de omgeving worden geblust. Slachtoffers
worden opgevangen door de gemeente in het dichtstbijzijnde opvangcentrum. Alle inzittenden die het
vliegtuigongeluk hebben overleefd zijn uit het vliegtuig gehaald. Alle gealarmeerde instanties,
bedrijven en de bevolking worden hierover geïnformeerd. Getroffen gebouwen staan op instorten. Het
is nog een chaos in de stad. Brandhaarden worden nog geblust en ambulances rijden af en aan.
Ziekenhuizen in het buitenland worden ingezet om slachtoffers op te vangen. Defensie start met het
opzetten van opvangkampen voor slachtoffers.
Eerste 24 uur:
Door de omvang van het Luchtvaartincident en de daarbij komende problemen (bereikbaarheid,
brandhaarden, instortingsgevaar, chaos, grote hulpvraag) duurt het lang voordat het overgedragen
kan worden aan onderzoeksinstanties. Mensen die niet naar huis kunnen worden opgevangen bij in
de buurt gelegen opvanglocaties.
Herstelfase:
Als de onderzoekers klaar zijn kan er worden begonnen met herstelwerkzaamheden. Er zal nog veel
aandacht zijn vanuit de media. Het rampgebied moet geheel worden opgeruimd en opnieuw worden
opgebouwd. Het getroffen gedeelte van het centrum zal gedurende lange tijd niet bereikbaar zijn.
Bedrijven zijn totaal verwoest en moeten opnieuw worden opgebouwd. De gemeente zorgt voor
vervangende woon- en werkruimte. Dit proces duurt jaren.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
vliegtuig
100
20
0
300

Aantal
grond
900
1.100
800
650

Totaal
1.000
1.120
800
950
50.000
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Toelichting:
Veel inzittenden zijn omgekomen door de klap waarmee het vliegtuig is neergestort. Bijkomend door
de brand(en) die na de crash ontstaan. Op de grond zijn veel slachtoffers gevallen door rondvliegend
puin. Onder overige slachtoffers worden de mensen verstaan die de crash van dichtbij hebben
meegemaakt, doordat zij bijvoorbeeld in de buurt waar de crash plaatsvond wonen of werken.
Daarnaast zijn er zeer veel betrokkenen, zoals familieleden van de slachtoffers.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Luchtvaartincident is een regio-overschrijdende crisis. In de fase risicobeheersing is het moeilijk
maatregelen te treffen. Voor wat betreft planvorming wordt dit meegenomen in het
rampbestrijdingsplan Vitale transporten infrastructuur. Binnen de regio wordt hier door middel van de
voorbereiding op de rampenbestrijding aandacht aan gegeven door alle disciplines.
Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
9 Ontsmetten van mens en dier
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
12 Preventieve openbare gezondheidszorg
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
1 RBT
3 Compagnieën
1 OGS-peleton
4 meeteenheden
1 schuimblusondersteuning

2 GNK
Maximaal aantal ambulances
vrijmaken
100 surveillance eenheden
40 motorrijders
1 peloton ME
Maximale bijstand

1 BT
9 actiecentra
meerdere opvanglocaties

Defensie: ondersteuning
USAR.NL: ondersteuning
Calamiteitenhospitaal Utrecht
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Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg
Onderzoeksinstellingen: onderzoek

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de kans dat er niet-Nederlandse inzittenden aan boord zijn, kan er
n.a.v. de hulpverlening en/of de uitkomsten van het onderzoek, een verstoring optreden in
buitenlandse betrekkingen dan wel het aanzien van Nederland. De impact op de territoriale veiligheid
is gezien de duur en grootte van het gebied ernstig.
Fysieke veiligheid: Gezien het grote aantal slachtoffers is de impact catastrofaal.
Economische veiligheid: Gezien de kosten is de impact catastrofaal.
Ecologische Veiligheid: De ecologische impact zal gezien vervuiling van het water door kerosine
aanzienlijk zijn.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien de ernst van de ramp zal een zeer ernstige verstoring van het
dagelijks leven optreden.
Cultureel Erfgoed: Gezien de schade aan het historische centrum van Leiden is de impact ernstig.
Totaalscore impact: Catastrofale gevolgen
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt door de veiligheid van het luchtvaartverkeer als zeer onwaarschijnlijk gezien.
Samenhang met andere scenario’s:
Luchtvaartincidenten (meest waarschijnlijk).
Transport gevaarlijke stoffen (meest waarschijnlijk en worst case).
Objecten met een publieksfunctie (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Treinverkeer
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
Bij een spoorwegovergang komt een passagierstrein in botsing met een auto.
Eerste kwartier:
Er wordt een TIS 3.2 gemeld (aanrijding met klein voertuig). De meldkamer wordt tevens door
getuigen gewaarschuwd. Bij aankomst van de eerste hulpverleners heeft een aantal passagiers de
trein al verlaten. De trein is niet ontspoord. De auto is zwaar vervormd en ligt in een greppel. In de
trein zijn enkele gewonden. Het slachtoffer in de auto is overleden. De wegen naar het incident
worden afgezet en verkeer wordt omgeleid.
Eerste uur:
Slachtoffers worden uit de trein gehaald en vervoerd naar in de buurt gelegen ziekenhuizen. Er wordt
een CoPI ingericht en opgeschaald naar GRIP 1. NS Reizigers regelt verder vervoer van passagiers.
Bussen komen aan om passagiers naar hun bestemming te brengen. Het treinverkeer in de regio is
ontregeld.
Eerste vier uur:
Een onderzoek naar het incident is gestart en afgerond.
Herstelfase:
Herstel treedt in nadat de trein en auto zijn verwijderd, het spoor is gerepareerd en het onderzoek is
afgerond. Na verloop van tijd komt het treinverkeer op gang.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
0
2
20
1
95

Toelichting: Het dodelijke slachtoffer betreft de inzittende van de auto. T2-slachtoffers zijn het gevolg
van de klap door botsing met het voertuig. Onder T3-slachtoffers vallen kneuzingen en blauwe
plekken als gevolg van stoten en vallen. Overige slachtoffers zijn passagiers die geen verwondingen
hebben opgelopen.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag

Prorail: onderhoud spoorwegen en overgangen
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer

GHOR
Politie

Deelprocessen
1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
23 Strafrechtelijk onderzoek

Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
1 CoPI
1 Peloton

2 ambulances
3 Surveillance eenheden
1 KLPD

Prorail: OvD-Rail
NS Reizigers:
informatievoorziening

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek

23 Strafrechtelijk onderzoek
Prorail: reparatie spoor en overgang

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Door de beperkte aantasting van de infrastructuur is de impact op de
territoriale veiligheid beperkt.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld en het aantal getroffen personen is de impact op de
fysieke veiligheid aanzienlijk.
Economische veiligheid: Directe kosten als gevolg van de gebeurtenis zijn beperkt. De impact op de
economische veiligheid is beperkt.
Ecologische Veiligheid: Natuur en milieu worden niet aangetast, er is geen impact op de
ecologische veiligheid.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien de beperkte omvang is er beperkte impact op de sociale en
politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Er zijn geen gevolgen voor verlies van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Aanzienlijke gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt mogelijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Treinverkeer (worst case).
Incidenten in tunnels (HSL) (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Treinverkeer
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Tijdens de spits rijdt een intercity van Amsterdam naar Rotterdam ter hoogte van gemeente Teylingen.
Door onbekende oorzaak ontspoort de trein volledig. De trein komt tot stilstand tegen een viaduct.
Meerdere wagons schuiven tegen elkaar aan.
Eerste kwartier:
Er wordt een TIS 3.4 gemeld (zeer ernstige ontsporing met slachtoffers). De meldkamer wordt
geïnformeerd en de hulpverlening komt op gang. De bovenleidingen worden uitgeschakeld door
Prorail. Hierdoor staan treinen op een groot gedeelte van het traject stil. Enkele overlevenden vinden
de weg naar buiten. Het rampterrein is een chaos, overal liggen brokstukken en lichamen van
overleden passagiers. Er is veel vraag naar informatie. Door de moeilijk bereikbare plaats is het lastig
om naar de rampterrein te komen.
Eerste uur:
De hulpverleners komen aan bij het rampterrein en bepalen hun opstellocatie. Ze beginnen met het
redden van overlevenden en het stabiliseren van de treinstellen. Veel slachtoffers zijn bekneld. Er
wordt een CoPI ingericht en opgeschaald naar GRIP 4. Slachtoffers worden opgevangen door
hulpverleners.
Eerste vier uur:
Het treinverkeer is ernstig verstoord, iedereen gaat met de auto. Reddingswerkzaamheden zijn in
volle gang. De hulpverlening verloopt moeizaam vanwege het grote aantal beknellingen.
Eerste 24 uur:
Alle overlevenden zijn uit de wagons bevrijd. Het bergen van overledenen is gestart en
onderzoeksteams beginnen met onderzoek.
Herstelfase:
De herstelfase duurt lang door de sociale impact dat een dergelijk incident met zich meebrengt.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

Aantal
100
50
70
150
500

Toelichting: Gezien de ernst van het incident is het aantal slachtoffers te verwachten. Onder overige
slachtoffers wordt o.a. verstaan ooggetuigen en hulpverleners waarvoor geestelijke bijstand nodig is.
Er zijn veel mensen indirect betrokken bij het incident doordat het treinverkeer voor een groot deel
ontregeld is.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Planvorming TIS

Prorail: onderhoud spoorwegen en overgangen
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
1 RBT
1 NCC
2 Compagnieën

2 GNK
Maximaal aantal ambulances
vrijmaken
15 surveillance eenheden
4 KLPD
Maximale bijstand

1 BT
8 actiecentra
1 opvanglocatie

Prorail: stillegging spoornet,
herstel spoor, OvD-Rail
NS: vervoer van gestrande
reizigers
Defensie: ondersteuning
Calamiteitenhospitaal Utrecht

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
3 Voorlichting
30 Nazorg
Onderzoeksinstellingen: incidentenonderzoek
ProRail: Hersporing en reparatie spoor
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Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Er is een belangrijke infrastructurele verbinding zwaar beschadigd. De impact
op de territoriale veiligheid is zeer ernstig.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld en de verwachting dat veel mensen getraumatiseerd
zullen zijn is de impact op de fysieke veiligheid zeer ernstig.
Economische veiligheid: Gezien de kosten is de impact zeer ernstig.
Ecologische Veiligheid: Natuur en milieu worden niet aangetast, er is geen impact op de
ecologische veiligheid.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien de impact op de maatschappij is de impact op sociale en
politieke stabiliteit catastrofaal.
Cultureel Erfgoed: Er zijn geen gevolgen voor aantasting van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Catastrofale gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Treinverkeer (meest waarschijnlijk).
Incidenten in tunnels (HSL) (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Hittegolf
Meest waarschijnlijk scenario
Verloop scenario:
Door hitte en droogte in een langere periode drogen gronden, planten en bomen uit. Er ontstaan in de
hele regio op meerdere plekken kleine branden (duingebied, bermen en bos). Er ontstaat smog en
andersoortige milieuproblemen. Spoorrailsen zetten uit en er ontstaan openbaar vervoersproblemen.
De focus van de hulpverlening ligt op preventieve maatregelen. Door verdroging van de grond is extra
alertheid t.a.v. dijken en regionale keringen nodig.
Door de hitte wordt de hulpverlening bemoeilijkt. De brandweer kampt met capaciteitsproblemen.
Herstelfase:
De periode van hitte is ten einde. Het herstel van o.a. dijken neemt langere tijd in beslag. Het
openbaar vervoer is weer genormaliseerd.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
0
0
0
0
150

Toelichting: Onder overige slachtoffers worden de slachtoffers verstaan die hinder hebben
ondervonden van de kleine branden.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer

GHOR
Politie
Gemeente

Deelprocessen

Hulpvraag
1 ROT

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
18 Waarnemen/meten
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
7 Verkeer regelen
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
29 Milieu

Overige partners

Prorail: herstel spoor
NS: vervoer van gestrande
reizigers
Waterschappen: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Defensie: Bijstand

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de oppervlakte is de impact op de territoriale veiligheid aanzienlijk.
Fysieke veiligheid: Er zijn geen slachtoffers gevallen, er is geen impact op de fysieke veiligheid
Economische veiligheid: De kosten voor bestrijding zijn aanzienlijk, de impact op de economische
veiligheid is daarmee aanzienlijk.
Ecologische Veiligheid: Door de milieuproblemen is de impact ernstig.
Sociale en Politieke stabiliteit: Door de verstoring van het dagelijks leven is de impact aanzienlijk.
Cultureel Erfgoed: Er is geen aantasting van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Aanzienlijk.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt waarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Hittegolf (worst case).
Regionale keringen (meest waarschijnlijk en worst case).
Treinverkeer (meest waarschijnlijk en worst case).
Paniek in menigten (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Hittegolf
Worst case scenario
Verloop scenario:
Door hitte en droogte in een langere periode drogen gronden, planten en bomen uit. Er ontstaan in de
hele regio op meerdere plekken branden (duingebied, bermen en bos). Er ontstaat smog en
andersoortige milieuproblemen (blauwalg, vissterfte, verzilting). Spoorrailsen zetten uit en er ontstaan
openbaar vervoersproblemen. Mensen, met name ouderen, bezwijken onder de hitte. Er ontstaan
problemen met drinkwater- en bluswatervoorzieningen. Land- en tuinbouw kampen met watertekorten.
De focus van de hulpverlening ligt op preventieve maatregelen. Door verdroging van de grond is extra
alertheid t.a.v. dijken en regionale keringen nodig.
Door de hitte wordt de hulpverlening bemoeilijkt. De brandweer kampt met capaciteitsproblemen.
Herstelfase:
De periode van hitte is ten einde. Het herstel van o.a. dijken neemt langere tijd in beslag. Het
openbaar vervoer is weer genormaliseerd.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

Aantal
100
0
0
35
200

Toelichting: Door uitdroging zijn veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis
opgenomen. Door de aanhoudende hitte is er sprake van een verhoogde vroegtijdige sterfte van met
name oudere mensen. Onder overige slachtoffers worden de slachtoffers verstaan die hinder hebben
ondervonden van de branden.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Aangepaste inzetprocedures i.v.m. bluswatercapaciteit

Waterschappen: calamiteitenplan
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer

GHOR
Politie
Gemeente

Deelprocessen

Hulpvraag
1 ROT

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
18 Waarnemen/meten
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
7 Verkeer regelen
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
29 Milieu

Overige partners

Prorail: herstel spoor
NS: vervoer van gestrande
reizigers
Waterschappen: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Defensie: Bijstand

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de oppervlakte is de impact op de territoriale veiligheid ernstig.
Fysieke veiligheid: De impact op de fysieke veiligheid is zeer ernstig.
Economische veiligheid: De kosten voor bestrijding zijn zeer ernstig, de impact op de economische
veiligheid is daarmee zeer ernstig.
Ecologische Veiligheid: Door de milieuproblemen is de impact catastrofaal.
Sociale en Politieke stabiliteit: Door de verstoring van het dagelijks leven is de impact ernstig.
Cultureel Erfgoed: Er is geen aantasting van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Zeer ernstig.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Hittegolf (meest waarschijnlijk).
Regionale keringen (meest waarschijnlijk en worst case).
Treinverkeer (meest waarschijnlijk en worst case).
Paniek in menigten (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Objecten met een publieksfunctie
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
In het centrum van de stad ligt een bioscoop, met daarboven enkele woningen. Op een
zaterdagmiddag zijn in de bioscoop 180 personen aanwezig waarvan 108 kinderen. In de technische
ruimte is brand ontstaan. Door middel van een OMS wordt de brandweer snel gealarmeerd.
Eerste kwartier:
Twee personeelsleden (BHV’ers) proberen de brand te blussen en personen te redden. Een groot
deel van de bezoekers vluchten via de deur waardoor ze naar binnen zijn gekomen. Door de paniek is
een aantal kinderen onder de voet gelopen. Veel kinderen zijn erg geschrokken. De brandweer komt
ter plaatse en begint met bluswerkzaamheden.
Eerste uur:
De brand heeft zich ontwikkeld tot een grote brand en GRIP 2 wordt afgekondigd. De bovengelegen
woningen worden door de politie ontruimd en de omgeving wordt afgezet. De media komt ter plaatse
en vraagt om informatie. De bewoners van bovengelegen woningen en bioscoopbezoekers zijn
opgevangen in de opvanglocatie.
Eerste 4 uur:
De brand is geblust. Er is veel schade aan het pand en sommige bezoekers hebben hun bezittingen in
paniek achtergelaten. De gemeente is begonnen met het registreren van bewoners en bezoekers. De
hulpverleningsdiensten schalen af en de media gaat weg.
Herstelfase:
Bovengelegen woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar, de gemeente zorgt voor vervangende
woonruimte. De bioscoop is voor lange tijd gesloten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
3
7
15
0
155

Toelichting: De 3 T1-slachtoffers zijn toegeschreven aan personen die te dicht bij de vuurhaard zijn
geweest. T2- en T3-slachtoffers zijn ontstaan door verdrukking en onder de voet lopen tijdens het
verlaten van het pand. Onder overige slachtoffers worden andere bezoekers van de bioscoop
verstaan.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Opstellen veiligheidseisen in het kader van bouwbesluit en gebruiksbesluit

Vergunningverlening in het kader van bouwbesluit en gebruiksbesluit
Eigenaar bioscoop: uitvoeren veiligheidseisen
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
22 Voorzien in primair levensbehoeften
25 Schade
30 Nazorg

GHOR
Politie

Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
1 Peloton

1 GNK
3 ambulances
6 surveillance eenheden

1 BT
5 actiecentra
1 opvanglocatie

Eigenaar bioscoop: BHV

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
25 Schade
30 Nazorg

Overige partners
Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Er is beperkte impact op de territoriale veiligheid.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld is er een aanzienlijk impact op de fysieke veiligheid.
Economische veiligheid: Er is een beperkte impact op de materiële en financiële schade.
Ecologische Veiligheid: Er is geen sprake van aantasting van natuur of milieu.
Sociale en Politieke stabiliteit: De impact op de sociale en politieke stabiliteit is aanzienlijk.
Cultureel erfgoed: Er zijn geen gevolgen voor cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Aanzienlijk.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt waarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Objecten met een publieksfunctie (worst case).
Paniek in menigten (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Objecten met een publieksfunctie
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Het is koopavond, donker en druk op straat. In de Pieterskerk in Leiden vindt een concert plaats waar
veel oudere mensen op af zijn gekomen. Er bevinden zich 1.500 personen in de kerk. Plotseling stort
een deel van de kerk in.
Eerste kwartier:
Er breekt paniek uit. Veel slachtoffers zijn direct overleden of zitten bekneld. Bezoekers die niet
bekneld zitten begeven zich naar de (nood)uitgangen. Door de paniek worden mensen onder de voet
gelopen. Het incident wordt snel gemeld, vanwege de grote drukte kampt de hulpverlening met
verminderde bereikbaarheid. Het gebouw is nog steeds instabiel waardoor hulpverleners niet naar
binnen kunnen.
Eerste uur:
Er wordt een CoPI ingericht en opgeschaald naar GRIP 3. Tientallen personen hebben
ademhalingsproblemen door stof, zijn gevallen (immobilisatie) en krijgen hartproblemen. Buiten de
kerk ontstaan spontane gewondennesten. Een groot deel van de mensen zit vast in de kerk.
Omstanders proberen naar binnen te gaan om mensen te redden. Er bevinden zich nog zeker 800
mensen in de kerk, waarvan een klein gedeelte bereikbaar is. Mede door de grote media-aandacht
komen veel verzoeken om informatie binnen. De politie zorgt voor doorstroming van het
hulpverleningsverkeer.
Eerste 4 uur:
Na vijf kwartier stort de kerk verder in. De mensen die zich nog in de kerk bevinden, komen er niet uit.
Gewonden worden verplaatst naar de geneeskundige combinatie. Het publiek wordt op afstand
gehouden. Er is nog steeds veel media-aandacht. Er wordt begonnen met het stabiliseren van de
kerk.
Eerste 24 uur:
De slachtoffers worden geregistreerd. De omgeving is afgezet met hekken en publiek wordt op
afstand gehouden. De pers wordt begeleid. Er is een toestroom van mensen naar de ramplocatie. Na
stabilisatie van de kerk kunnen hulpverleners naar binnen om mensen te redden.
Herstelfase:
De hulpverleningsdiensten zijn volledig afgeschaald. Slachtoffers worden geborgd. Het onderzoek
naar de oorzaak van de crisis loopt door. Het duurt nog jaren voordat de herstelfase is voltooit.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
220
180
250
500
350

Toelichting: Het grote aantal slachtoffers is toe te wijzen aan het lage waarnemingsvermogen en de
lage zelfredzaamheid van het voornamelijk oudere publiek. Verwondingen ontstaan door ten val
komen, verdrukt worden of onder de voet gelopen worden.
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Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Opstellen veiligheidseisen in het kader van bouwbesluit en gebruiksbesluit

Vergunningverlening in het kader van bouwbesluit en gebruiksbesluit
Organisator: uitvoeren veiligheidseisen

Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
22 Voorzien in primair levensbehoeften
25 Schade
30 Nazorg

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
1 Compagnie

2 GNK
Maximaal aantal ambulances
vrijmaken
Bijstand
20 surveillance eenheden
Bijstand

1 BT
6 actiecentra
1 opvanglocatie

Organisator:
1 Calamiteitencoördinator
USAR.NL
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Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
25 Schade
30 Nazorg

Overige partners
Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de omvang van het rampterrein is er een beperkte impact op de
territoriale veiligheid.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld is er een catastrofale impact op de fysieke veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de materiële, financiële, gezondheids- en bestrijdingskosten zijn er
aanzienlijke gevolgen voor de economische veiligheid.
Ecologische Veiligheid: Er is geen impact op natuur en milieu.
Sociale en politieke stabiliteit: De impact op de sociale en politieke stabiliteit is aanzienlijk.
Cultureel erfgoed: Gezien de cultuurhistorische waarde van de kerk is sprake van zeer ernstige
gevolgen voor cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Zeer ernstig.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Objecten met een publieksfunctie (meest waarschijnlijk).
Paniek in menigten (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Paniek in menigten
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
Tijdens een optreden van een populaire dj met een publiek van 7.500 personen slaat het weer om.
Mensen worden nat en krijgen het koud. De dichtstbijzijnde opvanglocatie is op 10 minuten rijden.
Eerste kwartier:
Via de politie krijgt de meldkamer melding van de gebeurtenis en waarschuwt de betrokken
hulpverleningsdiensten. Het publiek blijft rustig en volgt aanwijzingen van hulpverleners op. Doordat
veel publiek tegelijk naar huis gaat is er veel verkeersdrukte. Verkeersregelaars en de politie zorgen
voor een goede verkeersdoorstroming, er ontstaat echter wel grootschalige vertraging.
Eerste uur:
Er wordt een CoPI ingericht en het evenement wordt officieel ten einde gebracht. Er wordt
opgeschaald naar GRIP 1. Mensen worden opgevangen in nabijgelegen opvanglocaties. Door de kou
zijn een aantal bezoekers onderkoeld geraakt. Op de opvanglocaties wordt warme kleding uitgedeeld.
Na registratie kunnen mensen naar huis.
Herstelfase:
Na verloop van tijd zijn alle mensen huiswaarts gekeerd.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
5
10
100
0
2.350

Toelichting: Een aantal personen zijn zo ernstig onderkoeld geraakt dat zij met spoed naar het
ziekenhuis zijn gebracht. Onder T3-slachtoffers zijn veel mensen die het erg koud hebben en snel
warmte nodig hebben. Onder overige slachtoffers worden bezoekers van het evenement verstaan.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Voorbereiding op evenementen
Advisering t.a.v. evenementenvergunning
Opstellen veiligheidseisen conform bouwbesluit
Advisering
Advisering/informatie, handhaving en toezicht
Evenementenvergunning APV, handhaving en toezicht
Organisator: EHBO, voldoen aan veiligheidseisen
Inrichten evenemententerrein
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer

GHOR
Politie

Gemeente

Deelprocessen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
27 Verbindingen
13 Geneeskundige hulpverlening
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
19 Gidsen
1b Interne alarmering
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers

Overige partners

Hulpvraag
1 CoPI
2 TS

2 GNK
6 ambulances
15 surveillance eenheden

1 KT
4 actiecentra
1 opvanglocatie
Organisator: EHBO

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Er is een beperkte impact op de territoriale veiligheid.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld is de impact op de fysieke veiligheid aanzienlijk.
Economische veiligheid: De kosten voor bestrijding, gezondheids- en financiële schade zijn beperkt.
De impact op de economische veiligheid is beperkt.
Ecologische Veiligheid: Er is geen gevaar voor de ecologische veiligheid.
Sociale en politieke stabiliteit: Er is sprake van beperkte gevolgen voor de sociale en politieke
stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Er geen gevaar voor cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Aanzienlijk.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt mogelijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Paniek in menigten (worst case).
Objecten met een publieksfunctie (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Paniek in menigten
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Tijdens de druk bezochte kermis in Gouda valt door technische redenen een reuzenrad om. Het
gevaarte komt terecht in het publiek en valt over andere attracties. Het aantal bezoekers bedraagt op
dat moment 10.000 mensen.
Eerste kwartier:
De meldkamer wordt gewaarschuwd en de hulpverlening komt op gang. Aanwezige hulpverleners en
omstanders zijn bezig slachtoffers te redden. Er zitten veel slachtoffers bekneld tussen de stalen
constructies. Bezoekers van het evenement kunnen het terrein moeilijk verlaten.
Eerste uur:
Er wordt een CoPI ingericht en opgeschaald naar GRIP 3. Veel publiek kijkt toe en er wordt
overgegaan tot afzetting van het rampgebied. Ambulances rijden af en aan, maar door de drukte
wordt de hulpverlening bemoeilijkt. Er wordt getracht publiek op afstand te houden, het is echter zo
druk dat mensen elkaar verdrukken. Er is behoefte aan informatie en de media is aanwezig.
Eerste vier uur:
Het publiek wil niet op afstand blijven en de ME wordt ingeschakeld om de massa in beweging te
krijgen. Slachtoffers die de ramp hebben overleefd worden opgevangen in een in de buurt gelegen
opvanglocatie, ze worden direct geregistreerd. Er liggen nog veel mensen bekneld onder de
constructie. Doordat de constructie zo zwaar is wordt de hulpverlening bemoeilijkt. Met hekken wordt
het terrein afgezet. Doordat er weinig te zien is gaan sommige toeschouwers weg, er is echter ook
een grote toestroom van ‘ramptoeristen’. Wegen van en naar ziekenhuizen zijn afgezet, waardoor de
lokale verkeersdoorstroming een chaos is. De politie wordt vooral ingezet voor het op afstand houden
van ‘ramptoeristen’ en verkeerscirculatie.
Eerste 24 uur:
Het reuzenrad wordt opgetild om slachtoffers onder de constructie vandaan te krijgen. Als alle
slachtoffers zijn gered kan het strafrechtelijk onderzoek beginnen. Er komen minder toeschouwers op
de ramp af. Lokaal is het verkeer nog een chaos.
Herstelfase:
Herstel treedt in wanneer alles is opgeruimd en (strafrechtelijk) onderzoek is verricht.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
60
40
60
30
1.300

Toelichting: Dodelijke slachtoffers zijn gevallen door verplettering, beknelling en rondvliegende
brokstukken. T1- en T2-slachtoffers vallen door dezelfde omstandigheden. T3-slachtoffers zijn
gevallen door rondvliegende brokstukken en verdrukking. De overige slachtoffers betreffen de
personen die het ongeval hebben zien gebeuren of bij het evenement aanwezig waren.
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Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair

Hulpvraag
Voorbereiding op evenementen/evenementenbeleid
Advisering t.a.v. evenementenvergunning
Schouwen evenemententerrein
Opstellen veiligheidseisen conform bouwbesluit
Advisering
Advisering/informatie, handhaving en toezicht
Evenementenvergunning APV, handhaving en toezicht
Organisator: EHBO, voldoen aan veiligheidseisen
Inrichten evenemententerrein

Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg

GHOR

Politie

Gemeente

Overige partners

5 Ontruimen en evacueren
6 Afzetten en afschermen
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
16 Identificatie van overledenen
19 Gidsen
23 Strafrechtelijk onderzoek
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
17 Uitvaartverzorging
25 Schade
30 Nazorg

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT
2 Compagnieën

2 GNK
Maximaal aantal ambulances
vrijmaken
12 surveillance eenheden

1 BT
6 actiecentra
1 opvanglocatie
Bouw- en woningtoezicht

Organisator: EHBO, beveiliging
Milieudienst
Arbeidsinspectie
USAR.NL
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Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
23 Strafrechtelijk onderzoek
3 Voorlichting
17 Uitvaartverzorging
25 Schade
30 Nazorg
Bouw- en woningtoezicht

Overige partners
Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de oppervlakte van het getroffen gebied is de impact op de territoriale
veiligheid beperkt.
Fysieke veiligheid: Gezien het slachtofferbeeld is de impact op de fysieke veiligheid ernstig.
Economische veiligheid: De kosten voor bestrijding, gezondheids- en financiële schade zijn
aanzienlijk.
Ecologische Veiligheid: Natuur en milieu worden niet aangetast, er is geen gevaar voor de
ecologische veiligheid.
Sociale en Politieke stabiliteit: Er zijn ernstige gevolgen voor de sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Er geen gevaar voor aantasting van cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Ernstige gevolgen.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Paniek in menigten (meest waarschijnlijk).
Objecten met een publieksfunctie (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Regionale keringen
Meest waarschijnlijk scenario
Begin gebeurtenis:
Na een tijd van droogte breekt het oostelijke deel van de regionale kering ‘Enkele Wiricke’
(boezemwaterkering) door tussen Nieuwerbrug en Bodegraven. Het water stroomt de polder in en
boerderijen komen onder water te staan.
Eerste kwartier:
Er wordt melding gemaakt van een dijkdoorbraak bij de meldkamer. De hulpverlening komt op gang.
Bij aankomst is er al veel water de polder ingelopen.
Eerste uur:
Er wordt een CoPI ingericht en opgeschaald naar GRIP 3. Mensen en dieren worden geëvacueerd.
De politie evacueert zorgt voor de doorgang van hulpverleningsvoertuigen. Benodigd materieel om de
dijk te dichten wordt aangevraagd. Een opvangcentrum in de buurt vangt getroffen bewoners op.
Eerste vier uur:
Er stroomt nog steeds veel water de polder in, steeds meer huizen en bedrijven worden bedreigd. Het
aangevraagde materieel is aangekomen en men begint met het dichten van de dijk.
Eerste 24 uur:
Nooddammen zijn geplaatst, er staat veel water in de polder. Huizen en bedrijven hebben schade
opgelopen. Er wordt begonnen met het wegpompen van het water uit de polder.
Herstelfase:
Herstel treedt in wanneer het water is weggepompt en schade is hersteld.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

Aantal
0
0
0
0
600

Toelichting: Het water is niet veel hoger gekomen dan 50 cm. De overige slachtoffers betreffen alle
bewoners van het gebied.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag

Waterschappen: Onderhoud keringen, calamiteitenplannen

Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT

84

GHOR
Politie
Gemeente

18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
5 Ontruimen en evacueren
7 Verkeer regelen
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

Overige partners

1 BT
7 actiecentra
1 opvanglocatie

Waterschappen: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg
Waterschappen: Herstel kering

Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: De impact op de territoriale veiligheid is beperkt.
Fysieke veiligheid: Aangezien er geen slachtoffers zijn gevallen is er geen impact op de fysieke
veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de materiële, financiële, gezondheids- en bestrijdingskosten zijn er
aanzienlijke gevolgen voor de economische veiligheid.
Ecologische Veiligheid: De impact op de ecologische veiligheid is aanzienlijk.
Sociale en Politieke stabiliteit: Gezien het aantal betrokkenen zijn er beperkte gevolgen voor de
sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Er geen gevaar voor cultureel erfgoed.
Totaalscore impact: Aanzienlijk.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Regionale keringen (worst case).
Overstroming Dijkring 14 (meest waarschijnlijk en worst case).
Overstroming Dijkring 15 (meest waarschijnlijk en worst case).
Hittegolf (meest waarschijnlijk en worst case).
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Scenario uitwerking: Regionale keringen
Worst case scenario
Begin gebeurtenis:
Na een tijd van droogte breekt een deel van een regionale kering door. Het water stroomt een dorp in
en veel huizen en bedrijven komen onder water te staan.
Eerste kwartier:
Er wordt melding gemaakt van een dijkdoorbraak bij de meldkamer. De hulpverlening komt op gang.
Bij aankomst is er al veel water het dorp ingelopen.
Eerste uur:
Er wordt een CoPI ingericht en opgeschaald naar GRIP 3. De politie evacueert bewoners van het
getroffen dorp. Benodigd materieel om de dijk te dichten wordt aangevraagd. Een opvangcentrum
buiten het getroffen gebied vangt getroffen bewoners op. Het verkeer in de regio is een chaos.
Eerste vier uur:
Er stroomt nog steeds veel water het dorp binnen, steeds meer huizen en bedrijven staan in het water.
Eerste 3 dagen:
Nooddammen zijn na 3 dagen geplaatst. Huizen en bedrijven hebben veel schade opgelopen. Er
wordt begonnen met het wegpompen van het water uit het getroffen gebied.
Herstelfase:
Herstel treedt in wanneer het water is weggepompt en schade is hersteld.
Slachtofferbeeld:
Status
Lichamelijke slachtoffers

Overige slachtoffers

T1
T2
T3
Dodelijke slachtoffers

Aantal
3
1
6
0
8.000

Toelichting: Slachtoffers zijn te verwachten door het plotselinge water in een dichtbevolkt gebied.
Overige slachtoffers betreffen bewoners van het getroffen gebied.
Benodigde capaciteit:
Risicobeheersing:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente
Overige partners

Hulpvraag

Waterschappen: onderhoud keringen, calamiteitenplannen
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Incidentbestrijding:
Discipline
Multidisciplinair

Deelprocessen

Brandweer

1a Alarmering bestuur en uitvoerenden
2 Bron- en effectbestrijding
4 Waarschuwing van de bevolking
18 Waarnemen/meten
20 Toegankelijk, begaanbaar maken en
opruimen
21 Verzorging logistiek
rampbestrijdingspotentieel
26 Operationeel basisplan
27 Verbindingen
28 Rampterrein (gebiedsaanwijzing)
13 Geneeskundige hulpverlening
24 Psychosociale zorg
5 Ontruimen en evacueren
7 Verkeer regelen
8 Handhaven van rechtsorde
19 Gidsen
1b Interne alarmering
3 Voorlichting
11 Inzamelen besmette waren
14 Opvang en verzorgen
15 Registreren van slachtoffers
22 Voorzien in primaire levensbehoeften
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg

GHOR
Politie

Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
1 CoPI
1 ROT

1 BT
8 actiecentra
1 opvanglocatie

Waterschappen: Uitvoeren
calamiteitenplannen
Defensie: Ondersteuning

Nazorg:
Discipline
Multidisciplinair
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeente

Overige partners

Hulpvraag
Evaluatie en onderzoek
24 Psychosociale zorg
25 Schade
29 Milieu
30 Nazorg
Waterschappen: Herstel kering.
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Impact van het scenario op vitale belangen:
Territoriale veiligheid: Gezien de grootte van het getroffen gebied en de duur van de ramp is de
impact op de territoriale veiligheid aanzienlijk.
Fysieke veiligheid: Gezien het lage aantal slachtoffers is er een beperkte impact op de fysieke
veiligheid.
Economische veiligheid: Gezien de materiële, financiële, gezondheids- en bestrijdingskosten zijn er
ernstige gevolgen voor de economische veiligheid.
Ecologische Veiligheid: Flora en fauna zijn ernstig aangetast.
Sociale en Politieke stabiliteit: Er zijn aanzienlijke gevolgen voor de sociale en politieke stabiliteit.
Cultureel Erfgoed: Er is geen impact op de veiligheid van cultuur erfgoed.
Totaalscore impact: Ernstig.
Waarschijnlijkheid van het scenario:
Dit scenario wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.
Samenhang met andere scenario’s:
Regionale keringen (meest waarschijnlijk).
Overstroming Dijkring 14 (meest waarschijnlijk en worst case).
Overstroming Dijkring 15 (meest waarschijnlijk en worst case).
Hittegolf (meest waarschijnlijk en worst case).
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Bijlage 8 Begrippenlijst
BT: Beleidsteam
Het door de burgemeester samengestelde orgaan dat hem bij het voeren van het opperbevel over de
rampbestrijding bijstaat. Het team bestaat, afgezien van de burgemeester, uit de gemeentesecretaris,
het hoofd Voorlichting, de Medewerker Openbare Veiligheid en vertegenwoordigers van politie, brandweer en GHOR.
Bijstand
Aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag.
Bron- en effectbestrijding
Alle te verrichten activiteiten ter directe bestrijding en stabilisatie van een incident en het terugdringen
van gevaar.
Compagnie
8 brandweereenheden.
Coördinatie
De onderlinge afstemming van informatie, adviezen, verantwoordelijkheden of taken teneinde een
doeltreffende besluitvorming of uitvoering te bevorderen.
CoPI (Commando Plaats Incident)
Wanneer GRIP-1 in werking wordt gesteld wordt het Commando Plaats Incident (CoPI) opgestart. Het
CoPI kent éénhoofdige leiding in de persoon van de leider CoPI. Dit is de hoofdofficier van dienst
brandweer (HOvD), tenzij in onderling overleg anders wordt bepaald. Het CoPI is in het algemeen
belast met de coördinatie tussen en de aansturing van de operationele diensten op de plaats van het
incident.
CRAS (Centraal Registratiebureau Afhandeling Schade)
Een taakgroep van schade-experts die zich door actief en passief informatie vergaren richt op het op
een centrale plaats verkrijgen van een totaaloverzicht van ontstane schade.
CRIB (Centraal Registratie- en Informatie Bureau)
Het bureau dat gegevens verzamelt omtrent doden, gewonden, vermisten en verplaatste personen,
deze gegevens registreert en op aanwijzingen van het bevoegd gezag aan belanghebbenden
versterkt.
Crisis
Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
Crisisbeheersing
Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het
gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de
openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op
basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis
worden getroffen.
Evacuatie
Evacuatie betreft het op last van de overheid (al dan niet gedwongen en meestal onder begeleiding)
verplaatsen van groepen personen en/of dieren. Onder evacuatie wordt ook begrepen de registratie,
(vervoers)begeleiding, opneming, verzorging, (voorbereiding van) terugkeer van (groepen) personen
naar hun woning en nazorg. Bij een evacuatie is in het algemeen sprake van (langdurige) massale
gebiedsontruiming. Indien nodig kan dit expliciet worden afgedwongen.
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GNK (Geneeskundige combinatie)
Een GNK is een groep professionele en vrijwillige hulpverleners en hun hulpmiddelen die ingezet kan
worden wanneer bij een ramp of groot ongeval de reguliere medische hulpverlening ontoereikend is.
Een GNK bestaat uit een SIGMA-team, ambulanceteams en een MMT (medisch mobiel team).
GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure)
GRIP is in Nederland een landelijke afspraak over de opschaling van incident- en rampenbestrijding.
Hieronder zijn de verschillende fases beschreven.
GRIP 1 - Bronproblemen
Er is een brongebied waar zich een groter incident heeft afgespeeld. Van alle operationele diensten
zijn meer mensen en middelen nodig. De inzet gaat langere tijd duren. De burgemeester van de
betreffende gemeente wordt op de hoogte gesteld.
GRIP 2 - Bron en effectproblemen
Er is een brongebied waar zich een groter incident heeft afgespeeld, er is ook een effectgebied (van
beperkte omvang). Ook bij deze fase zijn er van alle operationele diensten meer mensen en middelen
nodig. De inzet gaat nog meer tijd kosten. De burgemeester van de betreffende gemeente wordt op de
hoogte gesteld.
GRIP 3 - Gevolgen in één gemeente
Er is een brongebied waar zich een groter incident heeft afgespeeld, de bevolking van (een deel van)
een gemeente ondervindt effecten. De burgemeester van de betreffende gemeente neemt het
opperbevel op zich en activeert een deel van het gemeentelijk apparaat.
GRIP 4 - Gevolgen in meer dan één gemeenten
Er is een brongebied waar zich een groter incident heeft afgespeeld, er is ook een effectgebied waar
de bevolking van meerdere gemeenten in valt. De burgemeesters van de betreffende gemeenten
houden het opperbevel in hun eigen gemeente, maar vragen de voorzitter veiligheidsregio mee te
helpen de schaarse middelen te verdelen.
Hulpverleningsgebied
Dat deel van het rampterrein waarop de hulpverlening zich concentreert, omdat daar sprake is van
waarneembare of te verwachten schade aan de gezondheid van grote aantallen personen of grote
materiële belangen.
HOVD (Hoofdofficier van Dienst)
De HOVD is verantwoordelijk voor de incidentbestrijding tijdens rampen en zware ongevallen.
(ISOR) Invoer Systeem Overige Ramptypen
Database waar gemeenten, milieudiensten en provincie gegevens over kwetsbare objecten en andere
objecten, exclusief bedrijven met gevaarlijke stoffen, invoeren.
OGS (Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen)
Eenheid gespecialiseerd in het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen.
Opschaling
Opschalen is het proces van veranderen van het functioneren van het bestuur, de operationele en
gemeentelijke diensten vanuit de dagelijkse situatie naar één (regionale) organisatie, waarmee een
ramp of crisis multidisciplinair wordt bestreden.
Opvangcentrum
De plaats waar niet-gewonden en (behandelde) lichtgewonden worden ondergebracht in afwachting
van de mogelijkheid tot terugkeer naar de eigen woongelegenheid of onderbrenging elders.
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OVD (Officier van Dienst)
De OVD is verantwoordelijk voor de reguliere incidentbestrijding in de Veiligheidsregio Hollands
Midden.
Peloton
4 brandweereenheden.
PSHOR (Psychologische hulpverlening bij ongevallen en rampen)
Richt zich op al die hulpverlening die gericht is op het beperken van psychosociale klachten.
Ramp
Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen,
het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij
een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de
dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.
Rampenbestrijding
Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het
gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, het
voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp.
Rampgebied of rampterrein
Het door de opperbevelhebber aangewezen gedeelte van een gemeente waarbinnen bijzondere
regimes gelden ten aanzien van de handhaving en het herstel van openbare veiligheid en openbare
orde.
RBT (Regionaal beleidsteam)
Het door de voorzitter veiligheidsregio samengestelde orgaan dat hem bij de bestuurlijke coördinatie
tijdens het zware ongeval of de ramp bijstaat.
RCC (Regionaal Coördinatie Centrum)
Hier komen bestuurlijke en operationele informatiestromen rond de ramp of het zware ongeval binnen
en bevinden zich de communicatieve en materiële voorzieningen. Het wordt bemand door de
operationele leider met het Regionaal Operationeel Team. Bij een GRIP-4-situatie komt ook het
Regionaal Beleidsteam hier bijeen. In de regio Hollands Midden is het Regionaal Coördinatiecentrum
gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden.
ROT (Regionaal Operationeel Team)
Het Regionaal Operationeel Team is een team dat op tactisch niveau leiding geeft aan de inzet.
RRGS (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen)
Database waar gemeenten, milieudiensten en provincie gegevens over bedrijven met gevaarlijke
stoffen invoeren. Het gaat hier om de vergunde situaties.
SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie)
De SIGMA bestaat uit 8 vrijwilligers van bij voorkeur het Rode Kruis of anders EHBO-verenigingen,
waaronder een leider en een chauffeur, die de professionele hulpverleners assisteert en ondersteunt
bij grootschalige ongevallen en rampen. SIGMA maakt onderdeel uit van de Geneeskundig
Combinatie (GNK).
TIS (Trein Incidentscenario’s)
Vooraf opgestelde landelijke scenario’s voor treinincidenten.
Waarschuwen
Betrokkenen informeren over een gevaar en het daarbij geven van een gedragsadvies.
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Voorwoord
Voor u ligt het eerste meerjaren beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). In dit
beleidsplan wordt de koers voor de komende vier jaar bepaald. Er is nog meer te doen, maar niet alles
kan tegelijkertijd. Er zijn voor de komende vier jaar nadrukkelijk keuzes gemaakt. In dit beleidsplan
vindt u een korte en krachtige weergave van de ambities van de VRHM.
De VRHM spant zich met vele partners dagelijks in voor een veilige samenleving. Het is onmogelijk en
onrealistisch uit te gaan van een samenleving zonder risico’s. We richten ons op het zo goed mogelijk
bestrijden van incidenten, rampen en crises en op het verminderen van risico’s. De VRHM leert van
incidenten en verbetert waar nodig de werkwijze, zodat we de burgers in het gebied nog beter kunnen
dienen.
De focus in deze beleidsperiode ligt op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Dit bereiken
we door het versterken van de gemeentelijke kolom, de samenwerking met partners,
informatiemanagement en de crisiscommunicatie. Daarmee creëren we een veerkracht waarmee we
uiteenlopende incidenten adequaat kunnen bestrijden. Geoefend, samenwerkend met partners,
transparant, doortastend. Dat mag u van ons verwachten.

Drs. H.J.J. Lenferink
Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden
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Samenvatting
Dit beleidsplan 2012-2015 is een bestuurlijk stuurinstrument en geeft richting aan de VRHM en de
verschillende kolommen op het gebied van crisisbeheersing. Er bestaat derhalve een relatie met
verschillende beleidsdocumenten van bijvoorbeeld brandweer, politie, GHOR.
De missie van de VRHM is:
Samen sterk voor meer veiligheid!
VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.
VRHM is gericht op het verkleinen van risico’s.
VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed en
maatschappelijke schade.

De focus ligt de komende jaren op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee wordt
bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom
volgens de structuur en de processen van het crisisplan. Om het gewenste niveau van de
crisisorganisatie te bereiken zijn voor deze beleidsperiode vier prioriteiten vastgesteld:
1. Versterking gemeentelijke kolom. De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar
onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het
vastgestelde regionale normenkader versterkt deze ‘vierde hulpverleningskolom’ haar
crisisorganisatie.
2. Samenwerking met partners. De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in
veiligheid met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt
plaats op strategisch, operationeel en tactisch niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen.
Het kennen van elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij aan een goede
samenwerking tijdens incidenten of crises.
3. Informatiemanagement. De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een
hoger niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste
moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises
adequaat wordt opgetreden.
4. Crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het
van belang om burgers goed en tijdig te informeren en een handelingsperspectief te geven.
De VRHM moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de
nieuwe mogelijkheden die ontstaan om burgers tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe.
Het regionaal risicoprofiel is een belangrijke input voor het beleidsplan. Het is van belang dat de basis
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de VRHM op orde is, zodat de meeste risico’s
beheerst kunnen worden. De VRHM analyseert en adviseert over de maatregelen die bijdragen aan
het verkleinen van de impact en/of de waarschijnlijkheid van de risico’s. Daarbij ligt de focus op de
risico’s met een grote impact en waarschijnlijkheid. Bij de uitwerking van de hierboven genoemde
prioriteiten wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met die risico’s. Vanuit het risico op
overstromingen zijn bijvoorbeeld de waterschappen partners waarmee planvorming en oefening actief
opgepakt gaat worden. Op deze manier worden risicoprofiel en beleidsplan aan elkaar verbonden.
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1.

Veiligheidsregio Hollands Midden

1.1

Kenmerken en risico’s VRHM
2

Het regio Hollands Midden telt 25 gemeenten. De oppervlakte bedraagt 831 km en het aantal
1
inwoners bedraagt 763.712. De regio kent stedelijke en plattelandsgebieden, met snelwegen, spooren waterwegen, strand, weilanden, rivieren en plassengebied.
2

De regio heeft elf bedrijven met risico op zware ongevallen (BRZO). De regio kent een aantal
lagergelegen gebieden, waarvan Nieuwerkerk met zeven meter onder Normaal Amsterdams Peil
(NAP) het laagst gelegen gebied is. De vele dijken en gemalen in het gebied bieden bescherming
tegen wateroverlast. Op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen kent de regio als
aandachtspunten de autosnelwegen A4, A44, A12 en A20 en het spoor met vervoer tussen Europoort,
Amsterdam en Duitsland. De hogesnelheidslijn (HSL) gaat door het grondgebied van de regio.
Daarnaast is er luchtverkeer met nabijgelegen luchthavens Airport Rotterdam-The Hague en Schiphol.
In het risicoprofiel (zie bijlage) van de VRHM worden 40 risico’s geduid, waarbij staat aangegeven wat
de mate van waarschijnlijkheid en de impact is. Het is van belang dat de VRHM zorg draagt dat de
generieke crisisorganisatie goed functioneert, zodat een adequate reactie volgt op verschillende
incidenten. De 25 gemeenteraden is gevraagd wensen kenbaar te maken omtrent de in het
beleidsplan op te nemen beleid ten aanzien van risico’s. De gemeenten onderschrijven de hoofdkoers
van het risicobeeld van de veiligheidsregio. De door de gemeenteraden aangebrachte accenten zijn te
divers om specifiek te noemen maar vallen allemaal in de hoogste categorieën risico’s. De
veiligheidsdirectie zal in de komende beleidsperiode het bestuur over de risico’s adviseren, waarna
wordt bepaald welke maatregelen getroffen kunnen worden om de impact en/of de waarschijnlijkheid
te verkleinen. Daarbij wordt een relatie gelegd met de prioriteiten uit dit beleidsplan. Daarmee wordt
verbinding aangebracht tussen het risicoprofiel en het beleidsplan. Hier wordt in het hoofdstuk
risicobeheersing nader op ingegaan.

1.2

Afstemming beleid

Kaders voor het beleid van de VRHM zijn de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) met bijbehorende besluiten,
Wet publieke gezondheid, Wet ambulancezorg, Politiewet 1993, Gemeentewet, Besluit externe
veiligheid inrichtingen, Besluit risico’s zware ongevallen 1999, Ministeriële regelingen, de
3
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en convenanten met partners. Op het
moment van het maken van dit beleidsplan zijn nog geen landelijke beleidsdoelstellingen
geformuleerd.
De VRHM behartigt (zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling VRHM) de gemeenschappelijke
belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen, samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en
rampenbestrijding, multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing en het inrichten en in stand
houden van de gemeenschappelijke meldkamer. Het beleidsplan van de VRHM heeft betrekking op
de multidisciplinaire aanpak van incidenten, rampen en crises. Het beleidsplan is bedoeld voor de
VRHM als samenwerkingsverband met de vier kolommen: de brandweer, politie, GHOR en
gemeenten in Hollands Midden. Bij de realisatie van actiepunten in het beleidsplan is aangegeven of
dit binnen de reguliere bedrijfsvoering (capaciteit en financiën) past. Dit heeft alleen betrekking op de
bedrijfsvoering van de organisatieonderdelen van de VRHM (niet zijnde politie en gemeenten, zie
bijlage). Voor politie en gemeenten kan het plan gevolgen hebben voor de reguliere bedrijfsvoering.
De omvang hiervan is lastig te duiden en hangt, voor de gemeenten, af van de lokale situatie.
De VRHM heeft tijdens het tot stand komen van het beleidsplan afgestemd met aangrenzende
veiligheidsregio’s. Alle kolommen zijn betrokken bij de totstandkoming van dit beleidsplan.

1

Cijfers van 1 januari 2011, bron: CBS.
Zie www. risicokaart.nl.
3
Vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 24 juni 2010 en ingegaan op 8 oktober 2010 .
2

4

Het regionaal beleidsplan kent een samenhang met het reeds genoemde regionaal risicoprofiel en het
regionaal crisisplan. Het risicoprofiel is input voor het beleidsplan en het crisisplan. Het crisisplan
beschrijft hoe de regionale crisisorganisatie in de VRHM is ingericht en hoe deze functioneert ten tijde
van grootschalige incidenten of crises.
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1.3

Missie en visie

De missie van de VRHM is:
Samen sterk voor meer veiligheid!
VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.
VRHM is gericht op het verkleinen van risico’s.
VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed en
maatschappelijke schade.
De VRHM kiest de komende jaren nadrukkelijk voor het versterken van de crisisorganisatie. Een
crisisorganisatie die een daadkrachtige reactie toont op een incident, ramp, of crisis.
Het Algemeen Bestuur heeft bepaald welke verbeteringen de komende jaren nodig zijn. Het is voor
een organisatie niet mogelijk om alles tegelijk te verbeteren en dat ook allemaal goed te doen.
Gekozen is bovenal de generieke crisisorganisatie te versterken omdat dit op korte termijn het meeste
effect sorteert. Een veiligheidsregio kan bij bepaalde risico’s niet of in beperkte mate voorkomen dat
ze zich gaan voordoen. Ook is niet bekend welke incidenten of crises op ons pad zullen komen. Het is
daarom het meest effectief om de crisisorganisatie te versterken, zodat de VRHM door een
daadkrachtige bestrijding het effect van alle soorten incidenten, rampen of crises beperkt. De structuur
en processen van de generieke crisisorganisatie staan in het crisisplan is beschreven.
Het Algemeen Bestuur heeft bepaald welke aspecten van de crisisorganisatie van de VRHM versterkt
dienen te worden. Dit heeft geresulteerd in vier prioriteiten:
1. versterking van de gemeentelijke kolom;
2. versterking van samenwerking met partners;
3. versterking van de informatiepositie door de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste
persoon in de crisisorganisatie beschikbaar te maken (informatiemanagement);
4. versterking van de crisiscommunicatie door op de juiste wijze en tijdig de bevolking te
informeren.
Deze vier prioriteiten hebben in hoofdstuk 2 een prominente plaats in dit beleidsplan gekregen. Als dat
gerealiseerd is, dan heeft de VRHM de generieke crisisorganisatie op orde.
De VRHM is ervan overtuigd dat samenwerking loont. De VRHM is samen met haar partners gericht
op het te behalen veiligheidsresultaat. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie.
Samenwerking is tevens gericht op resultaten in de zin van het verminderen van risico’s. Dit vraagt
een gemeenschappelijk beeld van de risico’s. De advieskracht van de VRHM op risicobeheersing zal
stapsgewijs toenemen. De VRHM zal in gezamenlijkheid met partners komen tot integrale advisering
over de handhaving- en toezichtbehoefte passend bij het risico uit het risicoprofiel.
In artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling VRHM staan de taken en bevoegdheden van de
VRHM genoemd, te weten:
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding
en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de
veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken
zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.
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2.

Beleidsprioriteiten

Het bestuur van de VRHM heeft nadrukkelijk gekozen voor vier beleidsprioriteiten. Uitvoering van de
prioriteiten versterkt de generieke crisisorganisatie van de VRHM, waardoor we uiteenlopende
incidenten het hoofd kunnen bieden.

2.1

Versterking gemeentelijke kolom

2.1.1 Vertrekpunt
De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie. Deze ‘vierde hulpverleningskolom’ werkt in de VRHM al enige tijd aan de verbetering
van haar crisisorganisatie. Er zijn ook concrete resultaten behaald. Zo is geïnvesteerd in opleiden,
trainen en oefenen (basiscursus e-learning, productcatalogus) en wordt er intensiever samengewerkt
bijvoorbeeld door poolvorming voor verschillende (sub)regionale piketfuncties. De gemeenten werken
daardoor aan de kwaliteitsverbetering van hun rol binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) zijn voor de gemeentelijke kolom
tekortkomingen gesignaleerd op het gebied van opschalen, alarmeren, opkomst en kwaliteit en
continuïteit van de gemeentelijke processen. Dit is beschreven in het document ‘De Staat van de
Rampenbestrijding’ van maart 2010. Als onderdeel van de versterking van de crisisbeheersing is de
afgelopen jaren gewerkt aan het verder professionaliseren van de gemeentelijke kolom. Het ontbreekt
op een aantal vlakken aan een wettelijke norm voor de taken van gemeenten. In 2010 en 2011 is een
regionaal normenkader voor de gemeentelijke crisisorganisatie ontwikkeld. Dit normenkader is
gebaseerd op de Wvr, het Besluit veiligheidsregio’s, leidraden zoals bijvoorbeeld toetsing door IOOV
en eigen normen van de VRHM. Tevens is een scan gemeentelijke processen uitgevoerd. Op basis
van de uitkomsten van deze scan zijn op lokaal niveau verschillende verbeteractiviteiten uitgevoerd.
De uitkomsten van de scan geven richting aan de ambities van de gemeentelijke kolom voor de
komende vier jaar. Het normenkader is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 31 maart 2011. Het
normenkader richt zich op de volgende onderwerpen:
- Organisatie (continuïteit, samenstelling verschillende teams, formatie van onder andere
ambtenaren rampenbestrijding, inrichting crisisruimten);
- Planvorming (crisisplan en aanvullende planvorming);
- Alarmeren en bereikbaarheid (opkomsttijden en piketvormen functies gemeentelijke
crisisorganisatie, alarmering- en opkomstoefeningen);
- Informatiemanagement en –voorziening (netcentrisch werken en inzet bronbestanden);
- Opleiden, trainen, oefenen.
In 2011 is het crisisplan voor de VRHM ontwikkeld. De gemeentelijke kolom zal aansluiten op de
crisisorganisatie zoals in het crisisplan is beschreven.
2.1.2 Resultaten
De resultaten voor de versterking van de gemeentelijke kolom in de komende beleidsperiode zijn:
- Alle gemeenten voldoen op 1 januari 2014 aan het normenkader VRHM;
- De samenwerkingsvormen tussen de gemeenten zijn op 1 januari 2013 herijkt en in een
blauwdruk vervat. De gemeente is zelf verantwoordelijk maar kan haar taken in de
crisisbeheersing samen met partners en andere gemeenten vormgeven. De samenwerking van de
gemeentelijke crisisorganisatie wordt bij voorkeur op districtelijk niveau vormgegeven en voor
sommige onderwerpen op regionaal (veiligheidsregio) niveau. De implementatie volgt gefaseerd.
- Het monodisciplinaire beleid opleiden, trainen en oefenen en de regie door Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing (BGC) is op 1 januari 2013 uitgewerkt;
- Alle gemeenten hebben het regionaal crisisplan op 1 januari 2014 geïmplementeerd. Dit heeft met
name betrekking op de aanpassingen van de processen in het deelplan bevolkingszorg;
- De doorontwikkeling netcentrisch werken is op 1 januari 2013 volledig geborgd binnen de
gemeenten (voor uitvoering zie prioriteit informatiemanagement);
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2.1.3 Realisatie
De gemeenten zorgen dat zij aan de basis de crisisorganisatie op orde hebben. Niet alle gemeenten
kunnen afzonderlijk de benodigde capaciteit en kwaliteit leveren om te voldoen aan de resultaten. De
capaciteit is beperkt en kwaliteit vraagt opleiding, training en oefening maar ook de mogelijkheid
ervaring op te doen. Kernbegrippen bij het behalen van de resultaten zijn uniformering en
samenwerking. Ook monitoring en borging van de activiteiten zijn belangrijk.
De realisatie van de beschreven resultaten vraagt een groot aantal concrete activiteiten. Een aantal
daarvan is als sleutelactiviteit te duiden. Deze sleutelactiviteiten zijn in onderstaand overzicht
weergegeven, inclusief de bijbehorende termijn.

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk
multi
directieniveau
uitvoering

reguliere 12 13 14 15
bedrijfsvoering

1 Uitvoeren lokale en districtelijke
verbeterplannen

mono

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen

ja

X

X

2 Uitvoeren regionaal verbeterplan 2011

mono

coördinerend
functionaris

hoofd BGC

ja

X

X

3 Uitwerken blauwdruk
samenwerkingsvormen gemeenten

mono

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen

ja

X

4 Uitrollen samenwerkingsverbanden
gemeenten

mono

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen

ja

5 Uitvoeren vervolgmetingen (+1 en +2)
van de scan gemeentelijke processen
in 2012 en 2014

mono

coördinerend
functionaris

hoofd BGC

ja

X

6 Uitwerken en implementeren
mono
monodisciplinair OTO-beleidsplan
gemeenten
7 Aanbieden van een jaarlijkse OTO
mono
producten catalogus cq OTO jaarplan
aan gemeenten
8 Vastleggen van de mate van
mono
geoefendheid en vakbekwaamheid per
crisisfunctionaris (lokaal) in een door de
VRHM beschikbaar gesteld systeem

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen

ja

X

X

X

X

coördinerend
functionaris

hoofd BGC

ja

X

X

X

X

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen

ja

X

X

X

9 Uitwerken deelplan bevolkingszorg van
het regionaal crisisplan

regionaal
commandant
BHM

projectleider crisisplan

ja

X

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen

ja

X

multi

10 Implementeren deelplan bevolkingszorg mono
van het regionaal crisisplan

X

X

X

X

X
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2.2

Samenwerking met partners

2.2.1 Vertrekpunt
De VRHM vindt samenwerking met partners van groot belang. Daarom staat in haar missie dat de
VRHM krachten bundelt van partners, burgers en bedrijven. Het is voor het adequaat bestrijden van
een incident, ramp of crisis essentieel dat alle betrokken partijen goed weten hoe de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld zijn. Partners in rampenbestrijding en
crisisbeheersing moeten elkaar weten te vinden vóór, tijdens en na een crisis.
Samenwerking met mede overheden
De VRHM werkt ten tijde van een ramp of crisis samen met diverse bestuursorganen. De
veiligheidsregio is een belangrijke partner in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en de
gemeenten. Rijksheren kunnen in buitengewone omstandigheden in een bepaald gebied
4
noodbevoegdheden namens de vakminister uitoefenen. Dit kan nodig zijn als een vitaal belang wordt
bedreigd en de normale bevoegdheden ontoereikend zijn om die dreiging aan te pakken.
Rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde vormen samen de algemene keten.
Kenmerkend daarvoor is dat het algemene bevolkingszorg betreft. Het gezag in de algemene keten
ligt decentraal (burgemeester of voorzitter veiligheidsregio) met de mogelijkheid van opschaling.
Andere onderwerpen die één specifiek terrein bestrijken, vormen een functionele keten.
Overheidsinterventie in een functionele keten vindt veelal plaats door het centrale gezag. De
afstemming tussen de ketens vindt op het niveau van de veiligheidsregio en op het nationaal niveau
plaats (tussen ministeries). De relatie tussen de algemene en de functionele keten is goed uitgewerkt
in het document ‘bestuurlijke netwerkkaarten’. Daar is voor verschillende type incidenten aangegeven
waar welke bevoegdheden zijn belegd.
Risico’s en convenanten
De VRHM beschikt over een risicoprofiel en een risicokaart van de regio. Samenwerking met partners
is van belang voor het adequaat voorbereiden en bestrijden van incidenten, rampen en crises. Zo
nodig worden convenanten afgesloten. Dit geldt voor generieke en specifieke incidentbestrijding. De
5
VRHM heeft hiertoe een aantal convenanten afgesloten. Convenanten met partners zijn een middel
om de samenwerking vorm te geven of te verbeteren. Het Veiligheidsberaad ontwikkelt landelijke
6
convenanten met partners. De VRHM sluit hierbij aan. In convenanten worden met partners
afspraken gemaakt over:
- de wijze waarop de betrokken crisisfunctionarissen een samenwerkingsrelatie opbouwen;
- specifieke zaken die in het kader van het crisisplan worden vastgelegd;
- specifieke zaken die de sectoren in hun continuïteitsplannen of crisisplannen moeten opnemen;
- de wijze waarop gezamenlijk wordt geoefend;
- alarmering, opschaling, inzet en afschaling.
Enkele voorbeelden van partners voor generieke incidentbestrijding zijn het Regionaal Militair
Commando West, het Rode Kruis en Slachtofferhulp. Voor een aantal specifieke risico’s uit het
risicodiagram (zie bijlage) zijn afspraken met betreffende partners gemaakt. Deze specifieke risico’s
staan vetgedrukt weergegeven in het risicodiagram. Zo bereidt de VRHM zich samen met haar
partners bijvoorbeeld voor op overstromingen en verstoring van drinkwatervoorziening.
Samen met onder andere de volgende bestuurlijke en private partners maakt VRHM zich sterk voor
het verkleinen van risico’s, het bestrijden van incidenten en het beperken van leed en schade. Samen
sterk voor een veilige maatschappij.

4

Rijksheren in formele zin zijn bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) aangewezen functionarissen die in buitengewone
omstandigheden in een bepaald gebied noodbevoegdheden namens de vakminister kunnen uitoefenen. Hiervan is sprake als
een vitaal belang wordt bedreigd en de normale bevoegdheden ontoereikend zijn om die dreiging aan te pakken. Het betreft
hier duidelijk een type crises, waarbij (ook) het Rijksniveau operationeel betrokken is.
5
Afgesloten convenanten zijn: Convenant bestuurlijke en operationele coördinatie Dijkring 14, Dijkring 15, Waterschappen,
Regionaal Militair Commando (RMC) West, Convenant Nederlandse Rode Kruis, Convenant Slachtofferhulp Nederland,
Drinkwater en Crisispartners in de waterhulpverlening.
6
Landelijk zijn de volgende convenanten met vitale partners ontwikkeld en vastgesteld door het veiligheidsberaad en de
sectoren: drinkwater en gas & elektra. Daarnaast worden de volgende convenanten landelijk ontwikkeld: Telecom,
Rijkswaterstaat en waterschappen en spoor.
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Veiligheid samenleving

Ministerie Veiligheid en Justitie
(VenJ)
Ministerie van Defensie
Overige ministeries
Rijksheren

Missie VRHM:
Samen sterk voor meer veiligheid!
VRHM bundelt krachten van partners,
burgers en bedrijven.

Overige vitale partners
(zie bijlage):
Netbeheerders gas en electra,
drinkwaterbedrijven,
beheerders GSM netwerken,
beheerder spoor.

VRHM is gericht op het verkleinen van
risico’s.

Rijkswaterstaat
Provincie Zuid-Holland

VRHM bestrijdt daadkrachtig
incidenten, rampen en crises en
beperkt daaruit voortvloeiend leed en
maatschappelijke schade.

Omroep West

Kamer van Koophandel

Hoogheemraadschap:
- De Stichtse Rijnlanden
- Rijnland
- Amstel Gooi en Vecht
- Schieland en de
Krimpenerwaard

Omliggende
Veiligheidsregio’s:
- Haaglanden
- Rotterdam-Rijnmond
- Zuid-Holland Zuid
- Utrecht
- Amsterdam-Amstelland
- Kennemerland

Veiligheidsregio
Hollands Midden:
- 25 gemeenten
- Brandweer Hollands Midden
- Politie Hollands Midden
- GHOR Hollands Midden
- Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK)

Organisaties belast met door
de gemeenten uitbestede
taken:
Milieudiensten,
Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD),
Regionale
Ambulancedienst (RAD)

Bedrijven in de regio

Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij
(KNRM), Kustwacht,
Reddingsbrigades

Ziekenhuizen
Huisartsen en overige partners
uit het regionaal zorg
continuïteitsplan

Rode Kruis en Slachtofferhulp

Wettelijk kader
De Wvr stelt dat het bestuur van de veiligheidsregio tenminste eenmaal per jaar de bij mogelijke
rampen en crises in de regio betrokken partijen uitnodigt voor een gezamenlijk overleg over de risico’s
in de regio.
Bevinding inspectie
De IOOV stelt in haar eindrapportage ‘Rampenbestrijding op orde’ van maart 2010, dat regio’s zich
moeten voorbereiden op landelijke rampscenario’s, zoals hoog water, pandemieën en uitval van vitale
infrastructuur. Bij het opstellen van plannen dienen de regio’s niet alleen de traditionele partners in de
rampenbestrijding te betrekken, maar ook organisaties als waterleidingbedrijven, energieleveranciers
en telecommunicatiebedrijven. De inspectie merkt ook op dat nog niet alle regio’s bijstandsafspraken
met omliggende veiligheidsregio’s hebben gemaakt. De VRHM benoemt in de rapportage
‘Samenwerken loont’, (oktober 2010), dat zij met verschillende relevante partners en buurregio’s de
relatie wil versterken en dat zij operationele afspraken wil maken. Door de vier voorzitters van de
veiligheidsregio’s en de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid Holland op 8 december
2010 is een intentieverklaring voor samenwerking ondertekend.
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2.2.2 Resultaten
De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in veiligheid met elkaar te verbinden en
samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt plaats op strategisch, tactisch en
operationeel niveau en vindt plaats in de hele veiligheidsketen (risicobeheersing, incidentbestrijding en
herstel).
De VRHM bepaalt bij welke risico’s uit het risicoprofiel samenwerkingsafspraken met partners nodig
zijn.
De VRHM kent haar partners, deelt informatie met hen, maakt werkafspraken en oefent gezamenlijk
(indien dit is afgesproken), opdat in geval van een incident, ramp of crisis adequaat gehandeld wordt.
De VRHM continueert de relatie met de partners waar zij al afspraken mee heeft. Dit zijn de partners
waar convenanten mee afgesloten zijn, het Openbaar Ministerie (OM) en milieudiensten.
De VRHM heeft afspraken gemaakt over (wederzijdse) bijstand met omliggende veiligheidsregio’s en
over de afstemming in geval van grensoverstijgende incidenten. De VRHM zal samen met
aangrenzende veiligheidsregio’s onderzoeken op welke gebieden de regio’s elkaar kunnen versterken
of ondersteunen.
2.2.3

Realisatie

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk
multi directieniveau
uitvoering

reguliere 12 13 14 15
bedrijfsvoering

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOP

ja

X

X

X

X

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming
BHM
(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

X

multi

directeur VRHM

ja

X

X

X

multi

directeur VRHM

ja

X

X

X

X

5 Afspraken met partners maken over
bereikbaarheid, alarmering en oefenen

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming
BHM
(tbv 4 kolommen)
hoofd planvorming
BHM
(tbv 4 kolommen)
hoofd planvorming
BHM
(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

X

6 Organiseren jaarlijks strategisch overleg
met partners

multi

directeur VRHM

hoofd
veiligheidsbureau

ja

X

X

X

X

7 Afstemmen met zes omliggende
veiligheidsregio's

multi

directeur VRHM

hoofd
veiligheidsbureau

ja

X

X

1 Uitvoeren benodigde
voorbereidingsacties t.b.v. nationale
rampscenario's zoals hoog water,
pandemieën en uitval van vitale
infrastructuur samen met partners
2 Uitvoeren actielijsten van bestaande
convenanten, bepalen of doorwerking
naar bijvoorbeeld gemeenten nodig is en
uitvoering met partners evalueren en
convenanten zo nodig actualiseren
3 Maken, uitvoeren, borgen en monitoren
afspraken met partners ten behoeve van
voorbereiding op incidenten
4 Vastleggen van samenwerkingsafspraken
met partners in relatie tot het crisisplan

11

2.3

Informatiemanagement

2.3.1 Vertrekpunt
Crises kenmerken zich door een explosieve toename van informatie die paradoxaal gepaard gaat met
een informatietekort. Autoriteiten krijgen tijdens een crisis veel informatie, maar vaak niet de
benodigde. Zij verkeren daarom vaak lange tijd in onzekerheid over de precieze toedracht, de
omvang, aantallen slachtoffers, etc. Als de crisisorganisatie niet snel en adequaat aan de
informatievraag voldoet, ontstaat geruchtvorming en verkeerde beeldvorming, met alle negatieve
gevolgen van dien. Zo kunnen niet de benodigde besluiten worden genomen.
De kolommen binnen de VRHM en externe partners wisselen tijdens crises onvoldoende gegevens uit
7
en/of beschikken onvoldoende over de juiste gegevens. In 2010 heeft de VRHM besloten om gebruik
8
te gaan maken van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). In 2011 zijn de
9
organisatiestructuur en methodiek van netcentrisch werken binnen de VRHM vastgesteld.
2.3.2 Resultaten
De VRHM wil de komende jaren informatiemanagement met name voor de crisisorganisatie op een
hoger niveau brengen. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste
moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat ten tijde van een ramp of crisis adequaat wordt
opgetreden. Hiertoe stelt de VRHM zich de volgende doelen:
- De VRHM beschikt over een goed werkend LCMS.
- De VRHM voldoet aan wetgeving.
- De VRHM werkt volgens landelijke standaard.
- Fallback en uitwijklocaties zijn georganiseerd voor de hoofdstructuur en GMK.
2.3.3 Realisatie
VRHM wil in de periode 2012 – 2015 de onderstaande acties uitvoeren. In aanvang kan dit leiden tot
extra investeringen. Dit dient zoveel mogelijk door efficiency te worden terugverdiend. Werkwijze en
beschikbare middelen dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij reguliere werkzaamheden.

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk
multi directieniveau

verantwoordelijk
uitvoering

reguliere 12 13 14 15
bedrijfsvoering

1 Zorgen dat crisisfunctionarissen van alle
kolommen geëquipeerd zijn voor
netcentrisch werken

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

X

2 Opnemen netcentrisch werken als vast
onderdeel binnen opleiden, trainen en
oefenen

multi

regionaal
commandant BHM

voorzitter MDOTO

ja

X

X

3 Invullen (piket)functies voor
informatiemanagement cfm de blauwdruk
bedrijfsvoering informatiemanagement

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

4 Opstellen multidisciplinair beleidsplan
informatiemanagement gericht op het
opzetten van een structuur, het maken
van werkafspraken en het beschikbaar
maken van middelen en verbinding
tussen de reguliere en crisisorganisatie

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

5 Beschrijven informatieproducten (inclusief multi
behoefte en beschikbaarheid) per proces
uit het crisisplan

regionaal
commandant BHM

projectleider
crisisplan

ja

X

X

6 Hanteren van de in het crisisplan
beschreven informatieproducten

regionaal
commandant BHM

crisisfunctionarissen ja
van de 4 kolommen

X

X

multi

X

X

7

De Staat van de Rampenbestrijding (Deel C), 3 mei 2010, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (www.ioov.nl).
Convenant netcentrisch werken, 25-11-2009.
9
Blauwdruk Operationele Informatievoorziening Veiligheidsregio Hollands Midden, AB besluit 31 maart 2011.
8
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nr actiepunt

mono/
multi

verantwoordelijk
directieniveau

verantwoordelijk
uitvoering

reguliere
bedrijfsvoering

12 13 14 15

7 Aansluiten op landelijke basisregistraties
(vb gemeentelijke basisadministratie,
basis administratie gebouwen, nieuw
handelsregister) en bij landelijke
werkwijze
8 In gebruik nemen van (landelijke)
geografische informatiesystemen die
aansluiten bij LCMS

mono

leden VD voor
eigen kolom

uitvoeringsverantwoordelijken
in 4 kolommen

ja

X

X

mono

leden VD voor
eigen kolom

uitvoeringsverantwoordelijken
in 4 kolommen

onbekend

X

X

9 Gebruikmaken van de standaard
uitwisselingsformatten en de NORA in
bestaande applicaties en opnemen als
standaardeis bij nieuwe applicaties

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

10 Gebruikmaken - indien mogelijk - van
landelijke applicaties, databases en
voorzieningen, waaronder LCMS 2.0,
digitale bereikbaarheidskaart, GHOR4all,
NL alert en
noodcommunicatievoorziening
11 Organiseren fallback faciliteiten voor het
Commando Plaats Incident (CoPI)

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

onbekend

X

multi

directeur VRHM

directeur middelen
BHM

ja

X

12 Organiseren fallback faciliteiten en een
uitwijklocatie voor het Regionaal
Coördinatiecentrum (RCC)

multi

directeur VRHM

directeur middelen
BHM

ja

X

13 Organiseren fallback faciliteiten en
uitwijklocatie voor BT in iedere gemeente

mono

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen

ja

14 Organiseren fallback faciliteiten en
uitwijklocatie voor GMK

multi

korpschef10 politie
Hollands Midden

manager GMK

ja

X

15 Organiseren geprotocolleerde
multidisciplinaire intake middels ProQ&A

multi

directeur VRHM

manager GMK

nee

X

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

De functiebenaming die ten tijde van het vaststellen van het beleidsplan geldt wordt hier gehanteerd.
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2.4

Crisiscommunicatie

2.4.3 Vertrekpunt
De dagelijkse praktijk bij crisissituaties, hoe groot of klein ook, laat zien dat communicatie een
belangrijke plaats inneemt in de crisisbeheersing. Goede crisiscommunicatie staat voor het
verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een incident, ramp of crisis.
Bij een daadwerkelijke ramp of crisis draagt de burgemeester er zorg voor dat de getroffen bevolking
in zijn gemeente op de juiste wijze wordt geïnformeerd over de oorsprong, de omvang en de gevolgen
daarvan (artikel 7 Wvr). Bovendien geeft hij de te volgen gedragslijn aan. Als de ramp of de crisis een
bovenlokaal karakter heeft en er een Regionaal Beleidsteam (RBT) is ingesteld, wordt de
crisiscommunicatie in het RBT gecoördineerd. Het betreft hier onder meer de taakverdeling tussen de
voorzitter van het RBT en de burgemeesters van de getroffen gemeenten en de inzet van een
voorlichterspool.
Op 31 maart 2011 is het ‘Plan van Aanpak Professionalisering crisiscommunicatie’ door het Algemeen
Bestuur van de VRHM vastgesteld. Hierin is voor vier sleutelfuncties piket geregeld:
communicatieadviseur (R)BT, communicatieadviseur ROT, Hoofd Actiecentrum Communicatie en
Voorlichter CoPI. Ook de overige rollen van een Actiecentrum communicatie zijn hierin benoemd.
Deze rollen zijn geen piketfuncties en worden door de communicatiefunctionarissen van Hollands
Midden op aanvraag ingevuld. De rollen zijn inhoudelijk beschreven. Tevens zijn de onderlinge
communicatielijnen bepaald.
Positie communicatie in crisisorganisatie
De vele communicatiekanalen en -middelen waarover mensen kunnen beschikken zorgen ervoor dat
burgers en het (traditionele) gezag in een volstrekt andere (communicatieve) positie tegenover elkaar
staan. Het aantal communicatiekanalen én de snelheid waarmee nieuws rondgaat is groot. Dit heeft
gevolgen voor de manier waarop met elkaar wordt gecommuniceerd. Ook tijdens crises. In de huidige
informatiesamenleving hebben we te maken met een nieuw type burger: mondig, veeleisend en
invloedrijk. Een monopolie op informatie bestaat niet meer. Dankzij moderne communicatietechnologieën opereren mensen onafhankelijker van overheidsinstituties. Burgers beschikken via
internet zelf over actuele informatie en plaatsen en verspreiden eenvoudig zelf informatie op het web.
Crisiscommunicatie kan niet langer gestuurd en geregeld kan worden. Burgers zijn niet alleen maar
ontvanger van crisisinformatie, maar worden in toenemende mate ook producenten van
crisisinformatie. Communicatie draait meer om het bijsturen van de voortdurende berichtenstroom en
het inspelen op gevoelens in de samenleving, dan het eenzijdig verspreiden van berichten.
2.4.2 Resultaten
De VRHM communiceert op een andere manier tijdens crises. Wil crisiscommunicatie een effectief
instrument zijn, dan moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden, wensen en opvattingen
in de veranderende samenleving. Hoe beter wordt aangesloten op de beleving en informatiebehoefte
van de ontvangende partij, hoe groter de kans dat de crisisinformatie van de overheid serieus wordt
genomen. Bij crisiscommunicatie staat de relatie (niet de reputatie) centraal. Het gaat bij
crisiscommunicatie om drie doelstellingen: informatievoorziening, schadebeperking en
betekenisgeving. Crisiscommunicatie is een zelfregulerend proces, waardoor snel op ontwikkelingen
in de buitenwereld kan worden ingespeeld. De communicatie moet aansluiten bij de emotie van de
bevolking. Dat kan alleen door continu in interactie met de omgeving te blijven. De overheid moet
vooral eerlijk zijn: over wat ze wel en niet weet, transparant zijn en de feiten communiceren.
Geruchten benoemen en hier op ingaan. Van belang is dat de overheid gezaghebbend en
geloofwaardig is.
Professionalisering crisiscommunicatie
De VRHM is de spil bij de vormgeving van professionalisering van crisiscommunicatie. Incidenten
houden zich meestal niet aan gemeentegrenzen en vaak zijn meer gemeenten bij hetzelfde incident
betrokken. Als een incident een lange tijd aanhoudt, is het voor gemeenten een te grote belasting het
communicatieproces gedurende lange tijd zelfstandig uit te voeren. Daarom is samenwerking tussen
gemeenten noodzakelijk en moeten afspraken worden gemaakt om taken gezamenlijk op te pakken
binnen de veiligheidsregio.
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In elke Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)-fase is communicatie actief.
De GRIP-regeling is door het Dagelijks Bestuur op 28 oktober 2010 vastgesteld, in de herziene GRIPregeling is beschreven welke functionarissen bij welke GRIP-fase worden opgeroepen. Ook als
operationeel niet wordt opgeschaald, kan inzet (en opschaling) van communicatie nodig zijn. Of een
incident een crisis is, wordt (mede) bepaald door de perceptie van burgers op het incident. Wat leeft
onder de mensen bepaalt de omvang van de crisis en daarmee de inzet van communicatie. Het
generieke communicatienetwerk wordt beschreven, inclusief rollen, verantwoordelijkheden en
onderlinge samenhang. Om de communicatielijnen met getroffenen en belanghebbenden in de
buitenwereld vanaf het eerste moment open te houden, wordt via mandaten geregeld dat
communicatieprofessionals snel aan deze informatiebehoefte kunnen voldoen. In het eerste uur kan
feitelijk waarneembare en procesinformatie zelfstandig naar buiten worden gebracht.
Internet is een belangrijke bron van informatie waar mensen tijdens een crisis naar op zoek gaan.
Websites van gemeenten en crisiswebsites moeten zo zijn ingericht dat informatie over de crisis snel
te vinden is en 24 uur per dag, 7 dagen per week actueel wordt gehouden. Websites moeten zo zijn
ingericht dat ze niet overbelast raken. Ook sociale media spelen een belangrijke rol tijdens een crisis.
Sociale media zijn bij uitstek de manier om te peilen wat in de samenleving leeft. Omgevingsanalyse
van wat speelt in de buitenwereld is onmisbaar in de crisiscommunicatie. De VRHM moet klaar zijn
om sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM leert van diverse evaluaties en
onderzoeksrapportages van incidenten en verbetert waar nodig de crisiscommunicatie.
De vakbekwaamheid van functionarissen die een rol in de crisiscommunicatie vervullen moet blijvend
worden gewaarborgd door opleidingen, trainingen en oefeningen. Er wordt een regionaal actiecentrum
communicatie opgericht.
In het regionaal crisisplan is het procesdeelplan communicatie uitgewerkt. Alle gemeenten hanteren
hetzelfde procesdeelplan, zodat communicatieprofessionals eenvoudig in een andere gemeente aan
het werk kunnen. Voor een goede en eenduidige crisiscommunicatie wordt een Regionaal draaiboek
Crisiscommunicatie opgesteld. Dit draaiboek beschrijft (tot in detail) wat er wanneer gebeuren moet,
welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke taken heeft. De buitenwereld stelt hoge eisen aan
het communicatieproces, zowel qua inhoud als qua snelheid.
Samenwerking
De VRHM kan met effecten van incidenten in een omliggende veiligheidsregio te maken krijgen.
Bovenregionale afstemming over het proces en de inhoud van crisiscommunicatie vindt plaats met
omliggende regio’s.
Naast gemeenten zijn er veel meer organisaties in het proces crisiscommunicatie. Binnen dit
complexe netwerk waarin veel organisaties zijn betrokken, is het belangrijk dat men van elkaar weet
wat men doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Om kennis en ervaring te delen zijn diverse
overlegstructuren voor zowel de operationele diensten (hulpdiensten, milieudienst, waterschappen,
nutsbedrijven e.d.) als gemeenten.
Ontwikkelingen
De komende jaren komen meer nieuwe technologieën die helpen bij het tijdig alarmeren van of
11
communiceren met burgers: NL-alert , meer gebruik van websites en sociale media. De media zijn
met elkaar verbonden, waardoor een grote verspreiding van informatie ontstaat. De VRHM past deze
technologieën, daar waar mogelijk toe.

11

NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid voor de mobiele telefoon. Bij een (dreigende)
ramp of noodsituatie worden degenen in de directe omgeving via de mobiele telefoon geïnformeerd over de situatie.

15

2.4.3

Realisatie

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk
multi directieniveau
uitvoering

reguliere
bedrijfsvoering

12 13 14 15

1 Beschrijven rollen, taken en
verantwoordelijkheden bij incidenten die
op gebied van communicatie, maar niet
operationeel worden opgeschaald

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

ja

X

2 Vastleggen van de mate van
geoefendheid en vakbekwaamheid van
de communicatieadviseurs, medewerkers in piketfuncties en de
voorlichterspool in een door de VRHM
beschikbaar gesteld systeem
3 Maken voorstel tot het benutten van de
pool communicatiemedewerkers bij
bestuurlijke oefeningen

mono

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

ja

X

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

ja

X

4 Vaststellen mandaten zelfstandige
bevoegdheid communicatieadviseurs, medewerkers in piketfuncties en de
voorlichterspool om berichten naar
buiten te brengen

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

ja

X

5 Professionaliseren product
'omgevingsanalyse' en webredactie

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

nee

6 Ontwikkelen deelprocesplan
Communicatie (als onderdeel van
regionaal crisisplan)

multi

regionaal
commandant
BHM

projectleider
crisisplan

ja

X

X

7 Ontwikkelen draaiboek
Crisiscommunicatie (als onderdeel van
regionaal crisisplan)

multi

regionaal
commandant
BHM

projectleider
crisisplan

ja

X

X

8 Organiseren werkruimte regionaal
actiecentrum Communicatie

multi

directeur VRHM

directeur middelen
BHM

ja

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

ja

X

X

X

X

multi

regionaal
commandant
BHM

hoofd planvorming
BHM
(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

X

11 Benutten nieuwe communicatie
technologieën

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

onbekend

X

X

X

X

12 Ontwikkelen beleid sociale media

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

ja

X

9 Contact leggen met
communicatieadviseurs van partners die
betrokken (kunnen) zijn bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing
10 Opnemen hoofdstuk 'communicatie' in af
te sluiten convenanten

X

X

X

X

X

16

3.

Risicobeheersing

3.1
Vertrekpunt
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving aandacht te schenken aan veiligheid, waardoor risico’s kunnen worden afgewend,
beperkt of ten minste beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt. Waar risico’s niet volledig kunnen
worden teruggedrongen, blijft een restrisico aanwezig.
Risicobeheersing bij complexe en risicovolle bedrijven
Risicobeheersing is een beleidsveld in beweging: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) bepaalt dat het geven van adviezen moet passen binnen de procedures en richtlijnen van de
Wabo die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. In 2012 telt Nederland ongeveer 25 regionale
omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) die zijn belast met vergunningverlening,
handhaving en toezicht op het gebied van milieu. Milieudiensten West-Holland en Midden-Holland
worden omgevormd tot omgevingsdiensten.
In Hollands Midden zijn bijna alle gemeenten aangesloten bij een milieudienst. De gemeenten die
hiervoor kiezen, brengen bij de nieuwe omgevingsdienst hun complexe milieutaken onder, zoals het
milieudeel van vergunningen voor complexe en risicovolle bedrijven. Overige gemeentelijke
vergunningen en het toezicht en de handhaving ten aanzien van bouwen, wonen en ruimtelijke
ordening, blijven in gemeentelijke handen. De provincies hevelen hun milieu- en overige
Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) -taken over naar de nieuwe
omgevingsdienst. Voor wat betreft BRZO bedrijven, waarvan er elf in de regio zijn, blijft de provincie
bevoegd gezag, echter de voorbereiding van de vergunning gaat wel naar de omgevingsdiensten.
Ook waterschappen kunnen mogelijk in de toekomst deelnemen aan deze omgevingsdiensten.
3.2
Resultaten
Risicoadvisering
De VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd aan gemeenten, provincies en andere bestuursorganen
over risico’s, zoals in de Wvr is beschreven. Een belangrijk instrument hierbij is advisering ten aanzien
van vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid, milieu, evenementen en
brandveiligheid. De VRHM maakt hiervoor gebruik van de expertise die aanwezig is binnen de
verschillende kolommen en bij de partners. Om de adviestaak een multidisciplinair karakter zoals
bedoeld in de Wvr te geven, wordt de visie op risicobeheersing opgesteld en ter besluitvorming
aangeboden. Vervolgens analyseert de (nog samen te stellen) werkgroep risicobeheersing de risico’s
uit het risicoprofiel en adviseert over welke risico’s op welke wijze met welke partners worden
aangepakt. Voor alle risico’s geldt dat door het versterken van de generieke crisisorganisatie
eventuele incidenten daadkrachtig bestreden worden. Daar waar binnen de vier beleidsprioriteiten
keuzes moeten worden gemaakt, focussen we ons op de grootste risico’s, categorieën 1 en 2 uit het
risicoprofiel. Daartoe behoren ook de door de gemeenteraden het meest geduide risico’s (transport
gevaarlijke stoffen, evenementen, incidenten in gebouwen met publieksfunctie.
Risicocommunicatie
Risicocommunicatie sluit aan bij het regionaal risicoprofiel. Risicocommunicatie levert een bijdrage
aan de bewustwording van risico’s in de directe omgeving. Het schept duidelijkheid over wat de
overheid wel en niet kan doen, waardoor de burger het handelingsperspectief kan bepalen.
Brandveiligheideducatie is een vorm van risicocommunicatie. Risicocommunicatie richt zich op het
informeren van burgers en bedrijven over:
- risicobronnen in hun omgeving;
- hoe de VRHM zich heeft voorbereid;
- de kans dat zich een ramp voordoet;
- de gevolgen die een mogelijke ramp heeft voor hun gezondheid en welzijn;
- het handelingsperspectief.
In de veiligheidsmonitor worden vragen gesteld over risicocommunicatie. Resultaten van de
veiligheidsmonitor worden gebruikt bij uitvoering van het risicocommunicatieplan welke op 23 juni
2011 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.
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3.3

Realisatie

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk
multi directieniveau
uitvoering

reguliere 12 13 14 15
bedrijfsvoering

1 Opstellen multidisciplinaire visie op
multi
risicobeheersing, waarin onder andere de
relatie met de omgevingsdiensten is
opgenomen

directeur VRHM

voorzitter nog samen
te stellen werkgroep
risicobeheersing

ja

X

2 Analyseren en adviseren over de aanpak
van risico’s

multi

directeur VRHM

ja

X

3 Oprichten evenementenloket voor
eenduidige multidisciplinaire advisering
bij vergunningverlening risicovolle
evenementen
4 Creëren van een overzicht van risicovolle
evenementen in de regio Hollands
Midden in de vorm van een
evenementenkalender
5 Uitvoeren risicocommunicatieplan

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter nog samen
te stellen werkgroep
risicobeheersing
voorzitter werkgroep
evenementen

ja

X

multi

coördinerend
functionaris

coördinator (nog op
te richten)
evenementenloket

ja

X

X

X

X

multi

coördinerend
functionaris

voorzitter werkgroep
communicatie

ja

X

X

X

X

6 Ontwikkelen en uitvoeren Plan
Brandveiligheideducatie

mono

regionaal
commandant
BHM

directeur
risicobeheersing
BHM

ja

X

X

X

X
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4.

Incidentbestrijding en herstel

4.1
Vertrekpunt
Incidentbestrijding staat voor het afhandelen van incidenten en de voorbereiding daarop. Hierbij wordt
de term ‘incident’ breed opgevat. Het gaat hierbij niet alleen om het incident zelf, maar het kan ook om
de dreiging of de aankondiging van een gebeurtenis gaan. Ook gaat het om incidenten die volgens de
letterlijke definitie niet een echte ramp of crisis zijn, maar die een grote impact hebben waardoor
adequaat en tijdig opschalen noodzakelijk is. Het herstel uit een ontwrichte situatie betreft alle
maatregelen die nodig zijn voor de terugkeer naar de normale situatie. Herstel begint al tijdens de
incidentbestrijdingsfase.
De VRHM heeft veel ervaring opgedaan met multidisciplinaire incidentbestrijding. Deze ervaringen
leren dat de VRHM op de goede weg is, maar ook dat er nog verbeterpunten zijn. De in 2009
gehouden toets van IOOV, Rampenbestrijding Doorlichting Arrangement (RADAR), bevestigt dit
beeld. Daarnaast brengt de invoering van de Wvr per 1 oktober 2010 een aantal nieuwe multi- en
monodisciplinaire eisen met zich mee, waaraan de veiligheidsregio dient te voldoen. In het op 31
maart 2011 door het Algemeen Bestuur vastgestelde document ‘Samenwerken Loont’, zijn de
gevolgen van de Wvr voor de regio in kaart gebracht. In 2010 is een groot aantal evaluatiepunten en
wettelijke eisen geborgd in de herziene GRIP regeling en werkprocessen. In 2011 is het crisisplan
beschreven. In het crisisplan worden de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
beschreven van de crisisorganisatie. Dit betreft de multidisciplinaire samenwerking tussen de
operationele diensten en de gemeenten, alsmede de afspraken die gemaakt zijn met andere
betrokken partners. Het crisisplan is een operationeel plan en bevat een uniforme beschrijving van de
organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing.
4.2
Resultaten
Rampenbestrijdingsplannen, crisisplan en oefenen
Planvorming vormt een (verplicht) onderdeel van de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en
crises. Daar waar mogelijk wordt voor harmonisatie gekozen en voor het beperken van het aantal
planfiguren. Het tot stand komen van een plan beoogt het inventariseren én oplossen van knelpunten
die zich mogelijk bij daadwerkelijke rampen en crises voordoen. De ‘operationele samenvattingen’ van
rampbestrijdingsplannen voor de hulpdiensten zijn vanuit die visie ontwikkeld. Daarin is beknopt per
hulpdienst de essentiële informatie uit het plan samengevat, zodat het tijdens een incident direct kan
worden toegepast. In die systematiek past voor de VRHM dat crisisfunctionarissen gedurende het
schrijven van een rampbestrijdingsplan diverse scenario’s doorlopen om zo de voor hen essentiële
elementen van het plan te achterhalen.
Het regionaal crisisplan zal gefaseerd tot stand komen. Op die manier wordt aan de wettelijke
vereisten voldaan (fase 1) én kan de door de VRHM beoogde kwaliteitsverbetering (waaronder het
opzetten van een procesgestuurde crisisbeheersingsorganisatie en het uitwerken van
informatieproducten) tot stand worden gebracht (fase 2). Het crisisplan beschrijft de generieke aanpak
van rampen en crises waarmee mogelijke crisisscenario’s uniform kunnen worden bestreden. In
aanvulling op het crisisplan is een aantal planvormen die zich richt op specifieke risico’s. Daarbij
dienen de gekozen risico’s uit het risicoprofiel (zie 1.1), de door de IOOV genoemde landelijke
rampscenario’s en wettelijke verplichtingen als uitgangspunt.
In het nieuwe dekkingsplan van de brandweer zijn de nieuwe wettelijke eisen omtrent de
12
opkomsttijden opgenomen.
Plannen alleen zijn niet voldoende om goed voorbereid te zijn op een incident. Daarom is een
belangrijke (wettelijk verankerde) doelstelling van de veiligheidsregio het multidisciplinair opleiden,
trainen en oefenen. In het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010 - 2013
(zie bijlage) is bij specifieke doelgroepen beschreven welke OTO-activiteiten ondernomen worden.

12

Het dekkingsplan is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 november 2011.

19

Melding en alarmering
De meldkamer fungeert als startmotor van de incidentbestrijding. Dat de rol van de meldkamer tijdens
het eerste uur cruciaal is voor het resultaat van de incidentbestrijding, kan niet genoeg benadrukt
worden. De beoogde kwaliteitsverbetering in het proces melding en alarmering (en daarmee ook van
de opschaling en operationele leiding) heeft drie componenten. Ten eerste dient de operationele
leiding op de meldkamer (calamiteitencoördinator) te worden versterkt. Ten tweede is de alarmering
en opkomst van gemeentefunctionarissen een aandachtspunt. Ten derde fungeert de meldkamer als
startpunt van het proces informatievoorziening. De ingezette verbetering van de kwaliteit van de intake
middels een geautomatiseerd multidisciplinair uitvraagprotocol, moet ook een bijdrage leveren aan de
mate waarin de meldkamer in staat is een goed vertrekpunt van informatievoorziening te vormen.
Loze meldingen hebben hoe dan ook een negatief effect op de prestaties van de meldkamer en
hulpverleningsdiensten. Dat effect treedt monodisciplinair op, maar kan zich ook manifesteren in of
gevolg hebben tijdens crisissituaties. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de nodeloze openbaar
brandmeldsysteem (OMS) -meldingen voor de brandweer. In de komende beleidsperiode streeft de
brandweer daarom naar het verminderen van het aantal nodeloze OMS-meldingen, op basis van
nieuw landelijk beleid. Dit aspect dient in het licht te worden bezien van veranderende regelgeving
rond brandmeldabonnementen.
Op- en afschaling
In de GRIP-regeling en de regeling RCC -werkprocessen is de samenstelling van de onderdelen van
de hoofdstructuur aangepast aan het Besluit veiligheidsregio’s. Ook de opkomsttijden in die
documenten zijn aangepast aan de eisen in het besluit. Getoetst wordt of de aanpassingen ook in
werkelijkheid leiden tot het behalen van de vereiste operationele prestaties.
Leiding en coördinatie
Het doel van leiding en coördinatie is het aansturen van de crisisorganisatie. Ook dit is één van de
kritische processen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het proces wordt geborgd door het
voldoende opgeleid, getraind en geoefend zijn van functionarissen die leiding moeten geven aan de
verschillende mono- en multidisciplinaire teams. De komende jaren zal de bestaande kwaliteit met
betrekking tot leiding en coördinatie verbeterd en geborgd worden. In aanvulling hierop zal vorm en
inhoud gegeven worden aan het ontkleurd operationeel leiderschap en de rol van de voorzitter van de
veiligheidsregio tijdens rampen en crises.
Herstel uit een ontwrichte situatie
Herstel betreft het geheel van maatregelen om te komen tot een terugkeer naar de normale situatie.
Het gemeentelijke proces nazorg is onderdeel van het crisisplan.
Onderzoeken en evaluatie
Centraal staat de vraag hoe kennis uit incidentbestrijding wordt gegenereerd en ingezet, niet alleen ter
vergroting van de effectiviteit van de eigen organisatie (mono- en multidisciplinair), maar ook naar
partners. De veiligheidsregio vervult een belangrijke rol in het vergaren van kennis over
multidisciplinaire incidentbestrijding. Deze kennis wordt opgebouwd door het evalueren van
oefeningen, operationeel optreden en begeleiden van de (inspectie)onderzoeken. In de
veiligheidsregio wordt daarom een evaluatiesystematiek gehanteerd, als onderdeel van het
kwaliteitszorgsysteem waarin wordt geborgd dat de leerpunten in de toekomst worden toegepast.
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4.3

Realisatie

nr actiepunt

mono/
multi

verantwoordelijk
directieniveau

verantwoordelijk
uitvoering

reguliere 12 13 14 15
bedrijfsvoering

1 Implementatie regionaal crisisplan

multi

directeur VRHM

Uitvoeringsverantwoordelijken in 4 kolommen

ja

X

X

2 Implementeren dekkingsplan (incl.
opkomsttijden brandweer)

mono

regionaal
commandant
BHM

directeur operationele
voorbereiding

ja

X

X

3 Actualiseren Multidisciplinair Oefen
Beleidsplan (MOTOB) 2010 - 2013
en opstellen MOTOB 2014 - 2015

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOTO

ja

X

X

4 Invoeren geautomatiseerd
uitvraagprotocol Meldkamer
Ambulancezorg (MKA)
5 Doorontwikkelen gedachte
Multidisciplinaire Intake, waaronder
wordt verstaan het ontwikkelen van
uitvraagprotocollen voor brandweer
en politie
6 Op basis van regionaal en landelijk
beleid terugdringen OMS-meldingen

multi

korpschef politie
Hollands Midden

manager GMK

nee

X

multi

korpschef politie
Hollands Midden

manager GMK

nee

X

X

X

X

mono

regionaal
commandant
BHM

directeur
risicobeheersing BHM

nee

X

X

X

X

7 Toetsen of aan de eisen van op- en
afschaling wordt voldaan en of de
operationele prestaties worden
gehaald
8 Opstellen beleidskader ontkleurd
operationeel leiderschap en
implementeren

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming BHM
(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming BHM
(tbv 4 kolommen)

nee

X

X

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOTO

ja

X

X

9 Borgen bestaande kwaliteit door
oefenen van leiding, coördinatie en
invulling rol voorzitter
veiligheidsregio (GRIP 4)

X

X
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5.

Bedrijfsvoering

5.1

Financiële middelen

In deze paragraaf wordt de hoofdlijn van het financieel kader voor de organisatieonderdelen van de
VRHM in de beleidsplanperiode van 2012-2015 geschetst.
5.1.1 Vertrekpunt
Begrotingsomvang en weerstandsvermogen
De taken die de VRHM moet verrichten zijn in de Wvr met bijbehorende besluiten en in de
gemeenschappelijke regeling vastgelegd. In ons veiligheidsdomein bedraagt de omzet (afgerond)
€ 59,7 miljoen. Deze lasten worden gedekt door de bijdragen van het rijk, de gemeenten, de Politie
Hollands Midden, de Nederlandse Zorgautoriteit, inzet van reserves en bijdragen derden. Voor de
planperiode 2012-2015 geldt de door het AB op 23 juni 2011 vastgestelde programmabegroting als
vertrekpunt. In de bijlage 8 zijn tabellen opgenomen van de ramingen van lasten, baten en
voorgenomen reserveringen voor de begroting 2012 en de meerjarenramingen.
Verantwoording geschiedt door aanbieding van jaarstukken aan het AB, waar ze in de openbare
vergaderingen worden vastgesteld.
De algemene reserve bedraagt op 1 januari 2011 € 1 miljoen. De buffer van bestemmingsreserves,
ad. € 2,4 miljoen wordt in de loop van de planperiode voor diverse bestemmingen bijna volledig
ingezet. Uiterlijk 2012 wordt een nota reserves uitgebracht waarin beoordeeld moet worden of deze
reserves toereikend zijn voor het afdekken van financiële risico’s.
De begrotingscyclus van de VRHM en die van gemeenten
De VRHM is gehouden haar begroting en meerjarenramingen jaarlijks vast te stellen voor 1 juli.
Daarin dient zij rekening te houden met een zogenoemde zienswijzenperiode van zes weken voor de
gemeenteraden. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de begroting aan de gemeenten
toegezonden en is de input voor de gemeentelijke begrotingen. Deze worden uiterlijk 15 november
van het jaar vastgesteld. Inhoudelijk worden in de programmabegroting, de tussentijdse rapportages
en het jaarbericht indicatoren en operationele prestatiegegevens opgenomen.
Gemeenten in Hollands Midden willen gezamenlijke afspraken maken over de financiële kaderstelling
van gemeenschappelijke regelingen. Op grond van een advies dat een ambtelijke werkgroep aan
gemeentebesturen heeft aangeboden, wordt de loon- en prijsontwikkeling in het vervolg geraamd op
basis van de index Bruto Binnenlands Product conform de circulaires van het Gemeentefonds.
Het AB heeft op 29 januari 2009 besloten dat in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie
beleid wordt ontwikkeld opdat de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan
worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als
13
fictief budget voor de brandweertaak (de zgn. Cebeon-norm) .
5.1.2 Resultaten
Bezuinigingsmaatregelen
De begroting van de VRHM komt in de komende beleidsperiode onder druk te staan als gevolg van
bezuinigingsmaatregelen van het rijk. Voor de VRHM betekent deze doelmatigheidstaakstelling een
14
structurele verlaging van de rijksbijdrage van € 58.300 in 2012 oplopend tot € 233.000 in 2015 .
Daarnaast spelen ontwikkelingen als vorming en bekostiging van het Instituut Fysieke Veiligheid en
een veranderende financieringsstroom van de noodcommunicatievoorzieningen. In de komende
begrotingen van de VRHM zal met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden. Als gevolg van
een onderzoek naar verplichte regionalisering van de brandweer is het bovendien niet uit te sluiten dat
de zogenoemde hybride financiering ter discussie komt te staan en effect heeft op de rijksbijdrage.
Hybride betekent letterlijk nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken. De term hybride financiering
wordt in dit verband gebruikt om aan te geven dat het rijk nu verschillende bronnen voor bekostiging
van brandweertaken hanteert. Enerzijds verstrekt het ministerie van Veiligheid en Justitie een
rechtstreekse bijdrage aan de veiligheidsregio’s. Anderzijds veronderstelt het een bijdrage van de in
13
Cebeon is een onderzoeksbureau dat in opdracht van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) onderzoek
heeft gedaan naar financiering veiligheidsregio’s.
14
Circulaire rijksbijdrage van ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2011.
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de veiligheidsregio deelnemende gemeenten waarin deze door een ander ministerie in het gemeentefonds voor de onderdelen brandweer en rampenbestrijding worden gecompenseerd.
Uitwerking Beleidsplan 2012-2015
De actiepunten uit dit beleidsplan worden voor het betreffende jaar concreet uitgewerkt. Dan zal in het
uitvoeringsjaar bekend zijn welk beslag de beleidsvoornemens leggen op investeringen, budgetten en
capaciteit. In dat kader zal financiële dekking binnen de programmabegroting moeten worden gezocht.
Mogelijk is de reserve Samenwerken Loont als dekkingsmiddel in te zetten. Voor zover de dekkingsmiddelen ontoereikend zijn, zal de Veiligheidsdirectie voorstellen inbrengen om te komen tot
aanvullende bestuurlijke keuzes. Uitgangspunt is vooralsnog dat de extra inspanningen zich echter in
de loop van de tijd moeten terugverdienen.
Effecten die voortvloeien uit de ontwikkelingen rond het politiebestel en de gemeenschappelijke
meldkamers zijn op het moment van het aanbieden van dit beleidsplan nog niet concreet genoeg om
voor de VRHM te kunnen vertalen. Resultaten in relatie tot de eerder bestuurlijk afgegeven garantie
voor de uitvoering van de fasen 1 t/m 3 van de multidisciplinaire intake GMK (€ 75.000) worden in de
loop van de beleidsperiode verwacht.
In 2010 zijn diverse maatregelen getroffen in de sfeer van rampenbestrijding en crisisbeheersing en
gedekt uit de rijksbijdrage(n). Het restant van de reserve samenwerken loont ad. € 315.000 is als
dekkingsmiddel beschikbaar voor het treffen van aanvullende maatregelen.
5.1.3

Realisatie

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk
multi directieniveau
uitvoering

reguliere 12 13 14 15
bedrijfsvoering

1 Opstellen en aanbieden van een nota
reserves waarin wordt aangegeven of de
reserves toereikend zijn voor het
afdekken van financiële risico's

multi

directeur VRHM

hoofd planning,
control en kwaliteit
BHM (tbv 4
kolommen)

ja

X

2 Uitvoeren beleid gemeentelijke bijdrage
brandweerkosten conform het
referentiebudget van de Cebeon norm

mono

directeur VRHM

hoofd planning,
control en kwaliteit
BHM

ja

X

X

X

X

3 Verwerken voorstellen voor
doelmatigheidsdoelstellingen

multi

directeur VRHM

ja

X

X

X

X

4 Bepalen of financiële dekking voor
actiepunten van het beleidsplan nodig
zijn.

multi

directeur VRHM

ja

X

5 Beoordelen van de effecten van
veranderingen politiebestel en opmaat
GMK in relatie tot de begrotingspositie

multi

directeur VRHM

hoofd planning,
control en kwaliteit
BHM (tbv 4
kolommen)
hoofd planning,
control en kwaliteit
BHM (tbv 4
kolommen)
hoofd planning,
control en kwaliteit
BHM (tbv 4
kolommen)

ja

X

X

X

X

6 Monitoren financiële resultaten
Multidisciplinaire Intake GMK

multi

korpschef politie
Hollands Midden

ja

X

X

5.2

manager GMK

Kwaliteitszorgsysteem

5.2.1 Vertrekpunt
Eén van de eisen die de Wvr stelt is dat het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem
hanteert. In de Wvr is niet beschreven aan welke eisen een kwaliteitszorgsysteem dient te voldoen.
Wel zijn in de Wvr een aantal registratie- en kwaliteitseisen opgenomen. Binnen de regio Hollands
Midden gebruikt de politieorganisatie de systematiek van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), zijn
het GHOR bureau en de Gemeenschappelijke Meldkamer Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector (HKZ) gecertificeerd en is het kwaliteitszorgsysteem van de brandweer in ontwikkeling. Het
normenkader bevat de kwaliteitsnormen waaraan de gemeentelijke crisisorganisatie moet voldoen. Bij
het realiseren van een regionale kwaliteitszorgcyclus voor multidisciplinaire crisis- en
rampenbestrijdingsprocessen wordt gebruik gemaakt van door kolommen gehanteerde kwaliteitszorgen registratiesystemen.
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5.2.2 Resultaat
De focus van de VRHM de komende jaren is het versterken van de generieke crisisorganisatie. Het
kwaliteitszorgsysteem ondersteunt deze ontwikkeling door de kwaliteitsindicatoren te monitoren. Het
kwaliteitszorgsysteem is een sturingsmiddel voor het bestuur door middel van registratie, rapportage,
beoordeling/ evaluatie en auditering. De VRHM beschikt over een integraal kwaliteitszorgsysteem en
fungeert als overkoepelende organisatie die de uitvoering van multidisciplinaire processen bewaakt
met de Plan Do Check Act (PDCA) cirkel als referentiekader. De kolommen versterken elkaar en
kwaliteitszorg is het middel dat ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van het multidisciplinaire
hulpverleningsproces in crisis- en rampenbestrijdingssituaties. De Veiligheidsdirectie borgt en toetst
een continue verbetercyclus op het gebied van proces- , prestatie- , verbeter- , en
informatiemanagement.
De VRHM en haar partners hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het ontsluiten,
beheren en toegankelijk maken van informatie en kennis. De indicatoren uit het landelijke project
Aristoteles vormen hierbij het uitgangspunt. De volgorde en samenhang van multidisciplinair uit te
voeren crisis- en rampenbestrijdingsprocessen zijn geïdentificeerd, beschreven en op elkaar
afgestemd. Vakbekwaamheid van medewerkers is geregistreerd en termijnen worden structureel
bewaakt. Een eenduidige evaluatiesystematiek van incidenten en oefeningen wordt uitgevoerd.
Multidisciplinaire werkprocessen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Evaluatie conclusies
worden op mono- en multidisciplinair niveau verwerkt in opleiding- , oefen- , en werkplannen.
Samenwerkingsafspraken en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en worden gestructureerd getoetst
en bijgesteld. Naast frequente en eenduidige voortgangsrapportages informeren partners de
Veiligheidsdirectie door middel van een jaarlijkse directiebeoordeling met daarin de gerealiseerde
resultaten, voortgang en prestaties. In de cyclus van registreren, toetsen en verbeteren is continuïteit
gerealiseerd.
5.2.3

Realisatie

nr actiepunt

mono/
multi

verantwoordelijk verantwoordelijk
directieniveau
uitvoering

reguliere 12 13 14 15
bedrijfsvoering

1 Registreren vakbekwaamheid (overige)
crisisfunctionarissen inclusief de
structurele bewaking van termijnen

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOTO

ja

2 Doorontwikkelen van het bestaande
evaluatie-instrumentarium, de
bijbehorende rapportage systematiek
en prestatie-indicatoren met bijzondere
aandacht voor het borgen van de
gevonden verbeterpunten

multi

directeur VRHM

hoofd kenniscentrum
BHM

ja

3 Registreren (structureel) prestatie- en
kwaliteitsgegevens in een
kwaliteitszorgsysteem

multi

directeur VRHM

ja

4 Toetsen kwaliteitssystematiek door
middel van interne audits /
directiebeoordeling

multi

directeur VRHM

hoofd planning,
control en kwaliteit
BHM
(tbv de 4 kolommen)
hoofd planning,
control en kwaliteit
BHM
(tbv de 4 kolommen)

ja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BIJLAGE 1: LIJST MET AFKORTINGEN
AB
AC
AMvB
BAG
BDVR
BGC
BHM
BRZO
BT
BZK
CBS
CdK
CoPI
GBA
GGD
GMK
GRIP
HKZ
HSL
IFV
INK
IOOV
KNRM
LCMS
MDI
MDOP
MDOTO
MKA
MOTOB
NAP
OM
OMS
OTO
PDCA
RAD
RADAR
RAV
RBT
RCC
RIEC
RMC
ROT
TIS
VenJ
VRHM
VROM
WABO
Wvr

Algemeen Bestuur
Actiecentrum
Algemene maatregel van bestuur
Basis administratie gebouwen
Brede Doeluitkering Veiligheidsregio’s
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
Brandweer Hollands Midden
Bedrijven met Risico op Zware Ongevallen
Beleidsteam
Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Centraal Bureau voor de Statistiek
Commissaris van de Koningin
Commando Plaats Incident
Gemeentelijke basisadministratie
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Gemeenschappelijke Meldkamer
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Hogesnelheidslijn
Instituut Fysieke Veiligheid
Instituut Nederlandse Kwaliteit
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Landelijk Crisis Management Systeem
werkgroep Multidisciplinaire Informatievoorziening
werkgroep Multidisciplinaire operationele planvorming
werkgroep Multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen
Meldkamer Ambulancezorg
Multidisciplinair Opleidings Trainings en Oefen Beleidsplan
Normaal Amsterdams Peil
Openbaar Ministerie
Openbaar brandmeldsysteem
Opleiden Trainen Oefenen
Plan Do Check Act
Regionale Ambulancedienst
Rampenbestrijding Doorlichting Arrangement
Regionale Ambulance Voorziening
Regionaal Beleidsteam
Regionaal Coördinatiecentrum
Regionale Informatie en Expertise Centra
Regionaal Militair Commando
Regionaal Operationeel Team
Trein Incident Scenario
Veiligheid en Justitie
Veiligheidsregio Hollands Midden
Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet veiligheidsregio’s
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BIJLAGE 2: KENMERKEN EN ONTWIKKELINGEN VRHM
De VRHM is 1 januari 2006 van start gegaan. De VRHM is een samenwerkingsverband van 25
gemeenten, politie, de brandweer en de GHOR. De politie en de gemeenten zijn vanaf de start
nadrukkelijk betrokken bij de VRHM en de samenwerking tussen de GHOR, brandweer en politie is
sinds 2005 vormgegeven in de gemeenschappelijke meldkamer.
De VRHM bestrijkt het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland en strekt zich uit van de Duin- en
Bollenstreek in het noorden via het Groene Hart naar de Krimpenerwaard in het zuiden.

Gemeenten Hollands Midden:
-

Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Rijnwoude
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

De organisatie van de VRHM bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: de
brandweerorganisatie, de GHOR, de gemeenschappelijke meldkamer, bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing (BGC), de Veiligheidsdirectie en het Veiligheidsbureau. Binnen de Veiligheidsdirectie
bestaat geen hiërarchische relatie. Conform de gemeenschappelijke regeling behartigt de VHRM de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, samenwerking bij de
gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding, multidisciplinaire rampenbestrijding en
crisisbeheersing en het inrichten en instandhouden van de gemeenschappelijke meldkamer.
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ONTWIKKELINGEN
Op mondiaal, landelijk en regionaal niveau zijn veranderingen onvermijdelijk en noodzakelijk. Ze zijn
van invloed op de doorontwikkeling die de VRHM en de kolommen willen realiseren. Internationale
ontwikkelingen als globalisering, financiële crisis, klimaatverandering, schaalvergrotingen,
internationalisering van misdaad en uitbreiding van cybercrime zullen uiteindelijk ook impact hebben
op risico’s en rampenbestrijding en crisisbeheersing op landelijk en regionaal niveau.
Politieke veranderingen en daaruit voortvloeiende wijzigingen in de bestuurlijke inrichting zorgen
ervoor dat op nationaal niveau prioriteiten wisselen en beleid verandert. Het is van essentieel belang
om ook op regionaal niveau alert te zijn en, waar nodig, de plannen bij te stellen. De volgende
ontwikkelingen zullen invloed hebben op de afzonderlijke kolommen en de VRHM.
Ontwikkelingen brandweer
De regionalisering van de brandweer is sinds 1 januari 2011 een feit. De komende periode zal in het
teken staan van het effectueren van de schaalvoordelen. Bijzondere aandacht zal daarbij ook uitgaan
naar het geven van vorm en inhoud aan de Strategische Reis van de brandweer en de zoektocht naar
effectieve en efficiënte voorstellen om de gemeentelijke bijdrage terug te brengen tot de Cebeon-norm
15
in het Gemeentefonds.
Ontwikkelingen meldkamerorganisatie
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd dat op termijn één gestandaardiseerde
meldkamerorganisatie moet ontstaan. De consequenties van deze schaalvergroting zijn nog
onduidelijk en de exacte invulling onbekend. Gediscussieerd wordt bijvoorbeeld nog over de vraag op
hoeveel locaties deze meldkamerorganisatie zal worden ondergebracht. De samenwerking met
buurregio´s zal op korte termijn uitgebreid moeten worden. De komende periode staat de vraag
centraal hoe de afstemming met buiten Hollands Midden gevestigde GMK(‘s) adequaat vorm kan
krijgen. Daarnaast moet de GMK uitvoering geven aan de eis vanuit de Wet ambulancezorg tot
vorming van een Regionale Ambulance Voorziening (RAV).
Ontwikkelingen GHOR
De beleidsverantwoordelijkheid voor de deelprocessen Spoedeisende Medische Hulpverlening,
Preventieve Openbare Gezondheidszorg en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
wordt als gevolg van de Wvr, de Wet ambulancezorg en de Wet publieke gezondheid belegd bij de
ambulancedienst en de GGD. De GHOR bereidt samen met de RAD en de GGD de overdracht van
deze taken voor. De formele overdracht staat gepland op 1 januari 2012.
Vanaf 1 januari 2012 richt de GHOR zich op haar kerntaken: coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis en de advisering van andere overheden en
organisaties op dat gebied. Dat betekent dat de GHOR uitvoering geeft aan de art. 32, 33 en 34,
alsook een bijdrage aan art. 10b en 10d van de Wvr.
Ontwikkelingen politiebestel
De minister van Veiligheid en Justitie heeft bekrachtigd dat bij de vorming van een nationaal
georganiseerde politie, deze haar bijdrage aan de taken van de veiligheidsregio blijft leveren. De
afstemming tussen de nieuwe regionale eenheid Haaglanden (bestaande uit de ‘oude’ politieregio’s
Hollands Midden en Haaglanden) en de VRHM is één van de aandachtspunten van deze
beleidsperiode. Van belang is het delen van de wederzijdse verwachtingen.
Ontwikkelingen gemeenten
De gemeentelijke kolom ontwikkelt zich in haar rol in de crisisorganisatie. De behoefte bestaat om de
huidige vier politiedistricten in de toekomst als bestuurlijke samenwerkingseenheden te behouden.
Ontwikkelingen veiligheidsregio’s
Mogelijk zullen de veiligheidsregio’s in de volgende beleidsperiode opgeschaald worden naar de
grootte van de regionale eenheden van de politie. De verbeteringen die in deze beleidsperiode
worden gerealiseerd, zullen ook hun waarde behouden in een eventuele andere schaalgrootte.
Afstemming en samenwerking met de veiligheidsregio Haaglanden wordt al gezocht en gevonden. Dit
zal de komende jaren uitgebreid worden.

15

Cebeon is een onderzoeksbureau dat in opdracht van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) onderzoek
heeft gedaan naar financiering veiligheidsregio’s.
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BIJLAGE 3: RISICOPROFIEL VRHM
16

In 2011 is het risicoprofiel VRHM door het bestuur vastgesteld. Het regionaal risicoprofiel is een
inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s
uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle
situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. Als basis hiervoor is de
risicokaart gebruikt. In de risicoanalyse zijn de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld,
vergeleken en geïnterpreteerd op basis van impact en waarschijnlijkheid. De VRHM is betrokken bij
het landelijke en provinciale traject risicoprofiel. Het risicoprofiel wordt jaarlijks indien nodig
geactualiseerd. Toekomstige ontwikkelingen en afspraken over grensoverschrijdende risico’s met
omliggende veiligheidsregio’s, worden hierbij meegenomen. Het actueel houden van de risicokaart
maakt hier ook deel van uit.
Een deel van de risico’s is dieper geanalyseerd en uitgewerkt in een meest waarschijnlijk en een
worst case scenario. Deze scenario’s zijn ervoor bedoeld om inzichtelijk te maken wat de gevolgen
van een risico (en incident) kunnen zijn. Met behulp van de scenario’s is het eenvoudiger voor te
stellen wat er mis kan gaan en op basis daarvan te beoordelen welke maatregelen (in alle schakels
van de veiligheidsketen) genomen kunnen worden.
De risico’s worden gepresenteerd in onderstaand risicodiagram. Uitgangspunt is dat de basis van de
rampenbestrijding / crisisbeheersing op orde is, daarmee zijn de meeste risico’s die in het diagram
genoemd zijn, te managen. De vetgedrukte risico’s zijn reeds met partners voorbereid.

16

Het risicoprofiel staat geagendeerd voor het Algemeen Bestuur op 10 november 2011.
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BIJLAGE 4: REACTIE GEMEENTEN OP REGIONAAL RISICOPROFIEL
Gemeente
Alphen aan den
Rijn
Bergambacht

BodegravenReeuwijk
Boskoop
Gouda

Hillegom
Kaag en
Braassem
Katwijk

Leiden

Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop

Noordwijk

Noordwijkerhout

Oegstgeest
Ouderkerk
Rijnwoude

Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Wensen voor beleidsplan
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk', 'waarschijnlijk' en ‘zeer
waarschijnlijk’ en een impact 'ernstig' en 'zeer ernstig', met name evenementen,
transport gevaarlijke stoffen en gebouwen met een publieksfunctie.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, met name
publieksgebouwen, evenementen, transport gevaarlijke stoffen en uitval
nutsvoorzieningen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen en transport gevaarlijke stoffen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen en transport gevaarlijke stoffen.
Richten op risico’s met een waarschijnlijkheid ‘mogelijk’ of ‘waarschijnlijk’ en een impact
‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’, met name transport gevaarlijke stoffen en de risico’s van
verstoring openbare orde (maatschappelijke onrust) en incidenten met
brandbare/explosieve stof in open lucht (niet gesprongen explosieven).
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name transport gevaarlijke stoffen en treinverkeer.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name transport gevaarlijke stoffen, luchtvaartongevallen en
incidenten in tunnels (HSL).
Richten op risico's met een impact ernstig C, zeer ernstig D, catastrofaal E, met name
hoog water, natuurbrand en transport gevaarlijke stoffen (nadrukkelijk aandacht voor
transport over zee).
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, met name
publieksgebouwen, evenementen, transport gevaarlijke stoffen, Bio Science Park,
ziektegolf, regionale keringen en hittegolf.
Richten op risico's: Verkeerscongestie, kwetsbare objecten, evenementen, nucleaire
risico's en cumulatie van risico's.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid.
Ingestemd met de conclusies uit het concept regionaal risicoprofiel.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name transport gevaarlijke stoffen, luchtvaartongevallen en
regionale keringen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name risico’s m.b.t. de zee (hoog water, transport over
zee), natuurbrand en gebouwen met een logiesfunctie.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen, evenementen en transport
gevaarlijke stoffen.
Richten op risico's: Evenementen, transport gevaarlijke stoffen en luchtvaartongevallen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen en transport gevaarlijke stoffen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name transport gevaarlijke stoffen (buisleidingen), tunnels,
treinverkeer, ziekten (griep, plant en dierziekten) en antibioticaresistentie.
Ingestemd met de conclusies uit het concept regionaal risicoprofiel.
Richten op risico's met een grotere impact en een redelijke mate van waarschijnlijkheid,
met name aandacht voor planvorming en geoefendheid.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, met name
publieksgebouwen en transport gevaarlijke stoffen.
Ingestemd met de conclusies uit het concept regionaal risicoprofiel en specifieke
aandacht voor kernincidenten
Richten op risico's met een hoge waarschijnlijkheid en ernstige impact, met name:
Transport gevaarlijke stoffen, publieksgebouwen en evenementen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', met name publieksgebouwen en transport gevaarlijke stoffen.
Richten op risico's met een waarschijnlijkheid 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' en een impact
'ernstig' en 'zeer ernstig', m.n. dijkring 14/15 en transport gevaarlijke stoffen.
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BIJLAGE 5: OVERZICHT CONVENANTEN
Dijkring 14:
Vastgesteld 4 februari 2010
Partners:
Provincie:
Veiligheidsregio:

Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland,
Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht,
Kennemerland, Hollands Midden.
Politie:
Utrecht
Hoogheemraadschap: Delfland, Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard,
Amstel, Gooi en Vecht.
Ministerie:
Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Dijkring 15: Rampbestrijdingsplan (dreiging) dijkdoorbraak Lopiker- en Krimpenerwaard.
Vastgesteld 5 juni 2007
Partners:
Provincie:
Veiligheidsregio:
Politie:
Hoogheemraadschap:

Zuid-Holland
Hollands Midden, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond
Politie Hollands Midden, Politie Rotterdam-Rijnmond,
Schieland en de Krimpenerwaard, de Stichtse Rijnlanden

Convenant Drinkwaterbedrijven VRHM
Vastgesteld 31 maart 2011
Partners:
Veiligheidsregio:
Politie:
Drinkwaterbedrijf:

Hollands Midden
Politie Hollands Midden
Oasen, Dunea, PWN

Convenant Crisispartners waterhulpverlening
Vastgesteld 21 april 2011
Partners:
Veiligheidsregio:
Reddingsbrigade:
Gemeenten:
Overige partners:

Hollands Midden
De Katwijkse Reddingsbrigade, De Noordwijkse Reddingsbrigade,
Reddingsbrigade Nederland
Katwijk, Noordwijk
KNRM, Kustwacht
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Convenant Regionaal Militair Commando-West en Veiligheidsregio Hollands Midden
Vastgesteld 4 september 2008
Partners:
Veiligheidsregio:
Defensie:

Hollands Midden
Regionaal Militair Commando-West

Convenant waterschappen
Vastgesteld 17 april 2008
Partners:
Veiligheidsregio:
Hollands Midden
Hoogheemraadschap: Rijnland
Schieland en de Krimpenerwaard
Amstel, Gooi en Vecht
De Stichtse Rijnlanden

Convenant Nederlandse Rode Kruis
Samenwerkingsovereenkomst opvang en verzorging VRHM
Vastgesteld 27 april 2006
Partners:
Veiligheidsregio:
Rode Kruis:

Hollands Midden
vereniging district Midden-Holland, vereniging district Rijnland

Overeenkomst verwanteninformatie
Vastgesteld 30 november 2005
Partners:
Veiligheidsregio:
Rode Kruis:

Hollands Midden
Vereniging het Nederlandse Rode Kruis

Convenant slachtofferhulp Nederland
Vastgesteld 7 december 2007
Partners:
Veiligheidsregio:
Slachtofferhulp:

Hollands Midden
Slachtofferhulp Nederland
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Convenant Omroep West
Vastgesteld 30 juni 2011
Partners:
Veiligheidsregio:
Omroep West

Hollands Midden

Convenant Interregionale samenwerking binnen Provincie Zuid-Holland
Vastgesteld 12 september 2011
Partners:
Veiligheidsregio:

Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid
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BIJLAGE 6: OVERZICHT VITALE PARTNERS VRHM
Electra:
TenneT (landelijke netbeheerder)
Liander (regionale netbeheerder)
Stedin (regionale netbeheerder)
Drinkwater:
Oasen
Dunea
Telecom en ICT:
KPN (beheerder netwerk vaste telefonie en GSM netwerk)
Vodafone (beheerder GSM netwerk)
T-Mobile (beheerder GSM netwerk)
Ziggo (beheerder kabel voor telefonie, internet en televisie)
Keren en beheren van oppervlaktewater:
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Gas:
Gasunie Transport Services (landelijke netbeheerder)
Liander (regionale netbeheerder)
Stedin (regionale netbeheerder)
Transport:
Rijkswaterstaat (hoofdwegen)
Provincie Zuid-Holland (hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet)
Prorail (spoor)
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BIJLAGE 7: OEFENBELEIDSPLAN
Het Multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenbeleidsplan (MOTOB) 2010 – 2013 is op 25 maart
2010 vastgesteld in het Algemeen Bestuur.
In deze bijlage wordt een korte samenvatting van het beleid uit dit plan weergegeven.
In de Wet veiligheidsregio’s en de onderliggende Besluiten zijn kwaliteitseisen voor de hoofdstructuur
van de crisisbeheersing benoemd. Deze eisen vormen de wettelijke basis voor het multidisciplinair
opleidings-, trainings- en oefenbeleid en voorliggend beleidsplan.
Bij rampen, zware ongevallen of crises wordt een beroep gedaan op specifieke kennis, competenties
en attitude van hulpverleners, managers en bestuurders. Door de geringe frequentie waarmee rampen
en zware ongevallen zich binnen de regio Hollands Midden voordoen, wordt hiermee weinig routine
opgebouwd. Om adequaat op te kunnen treden als zich een groot incident voordoet, dienen de
functionarissen in de crisisorganisatie opgeleid, getraind en geoefend te zijn. Het Multidisciplinair
Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan, kortweg MOTOB, beschrijft hoe hier door de gemeenten
en hulpverleningsdiensten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden gezamenlijk invulling aan
gegeven wordt. Het plan beschrijft op hoofdlijnen het programma, de beleidsvisie en beleidsdoelen
voor de beleidsperiode 2010 - 2013.
Per jaar wordt nadere invulling gegeven aan de visie en doelen door middel van het multidisciplinaire
OTO jaarplan. Hierin zijn onder andere een jaaroverzicht met opleidingen, trainingen, oefeningen en
doelstellingen beschreven. Aan het einde van elk jaar wordt het oefenjaar geëvalueerd en leerpunten
worden meegenomen in het volgende oefenjaar.
Op basis van de evaluaties wordt het MOTOB indien noodzakelijk jaarlijks dynamisch aangepast en
verlengd. Hierdoor kan jaarlijks het beleid aan de vraagstelling worden aangepast.
Om de voorbereiding op crisisbeheersing te verbeteren, wordt in de komende beleidsperiode het
systematisch multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen stevig verankerd binnen Hollands
Midden. Hierbij worden nieuwe werkvormen geïntroduceerd om efficiënt en realistisch te oefenen.
Vastgestelde competenties voor functionarissen en teams vormen hierbij de basis. Om de
geoefendheid te monitoren wordt er een registratiesysteem geïntroduceerd. Tot slot wordt er
geïnvesteerd in de kennis en expertise van de oefencoördinatoren.
Het MOTOB richt zich op de te beoefenen functionarissen uit de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De functionarissen komen terug in de volgende crisisteams:
- Regionaal Beleidsteam (RBT)
- Beleidsteam (BT)
- Regionaal Operationeel Team (ROT)
- Commando Plaats Incident (CoPI)
- Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)/ Calamiteiten meldkamer (CMK)
(inclusief ondersteuning, exclusief monodisciplinaire actiecentra)
De multidisciplinaire OTO organisatie heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de
crisisbeheersing door het versterken van de vereiste competenties van de bij grootschalige incidenten
betrokken functionarissen van de hulpverleningsdiensten en gemeenten binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden.
In het OTO traject wordt naast vakinhoudelijke kennis en kennis van procedures meer geoefend en
getraind op basis van vaardigheden en gedrag (competenties). Gewenste competenties van
crisisfunctionarissen en teams zijn vastgesteld en vanaf 2010 zijn oefendoelen structureel bepaald
aan de hand van competenties.
Voor de jaren 2014 en 2015 zal een nieuw Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenbeleidsplan
worden gemaakt.
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BIJLAGE 8: BEGROTING EN MEERJARENRAMINGEN 2012-2015
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1 Inleiding
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft conform artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s besloten
een crisisplan te ontwikkelen, waarin de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en
bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden omschreven. Dit
crisisplan, het Regionaal Crisisplan Hollands Midden, is een generiek plan voor elk type ramp of crisis.
Het plan legt de multidisciplinaire samenwerking tussen de operationele diensten en de gemeenten in
Hollands Midden vast, alsmede de afspraken die gemaakt zijn met andere mogelijk bij rampen en
crises betrokken partners.
Samenhang andere planfiguren
Het Regionaal Crisisplan kent een samenhang met het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal
Beleidsplan:
Plan
Regionaal Risicoprofiel
Regionaal Beleidsplan
Regionaal Crisisplan

Doel
Wat bedreigt Veiligheidsregio Hollands Midden en hoe erg is dat?
Wat moet Hollands Midden dan kunnen en wat is daarvoor nodig?
Wie doet dan wat en wie informeert bij grootschalige incidenten of crises
in Hollands Midden?

Het doel van het risicoprofiel is het inzichtelijk maken van de (meest voorkomende) risico’s in de regio
(art. 15 Wvr) op basis van impact en waarschijnlijkheid. Het risicoprofiel is input voor zowel het
beleidsplan als het crisisplan. In het beleidsplan zijn de vier prioriteiten en de beoogde resultaten voor
een periode van vier jaar beschreven. De focus hiervan is het versterken van de generieke
crisisorganisatie. Het Regionaal Crisisplan beschrijft uiteindelijk hoe de regionale crisisorganisatie in
Hollands Midden is ingericht en hoe deze functioneert ten tijde van rampen en crises. Naast hetgeen
wettelijk verplicht is, heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden in het
Regionaal Beleidsplan een ambitie uitgesproken ten aanzien van de volgende onderwerpen:
Versterking gemeentelijke kolom

Crisiscommunicatie

Informatiemanagement

Samenwerking met partners

Het Regionaal Crisisplan geeft mede invulling aan ambities en speerpunten uit het beleidsplan. Door
middel van het Regionaal Crisisplan zullen in de toekomst kwaliteitsverbeteringen ten aanzien van de
crisisorganisatie worden geborgd.
Specifieke plannen
In het Regionaal Risicoprofiel worden verschillende maatgevende risicovolle scenario’s voor Hollands
Midden benoemd. Het Regionaal Crisisplan beschrijft de generieke organisatie, waarmee het
overgrote deel van de incidenten kan worden afgehandeld. Voor de maatgevende risicovolle
scenario’s uit het risicoprofiel zijn aanvullende plannen (waaronder rampenbestrijdingsplannen)
procedures en crisisdraaiboeken noodzakelijk. Hierin wordt ingegaan op noodzakelijke bijzondere
aandachtspunten of aangepaste werkwijzen voor de bestrijding van het incident. Het Regionaal
Crisisplan vormt hiermee de generieke beschrijving van de crisisorganisatie, waaraan de specifieke
planvormen en tevens de afspraken met crisispartners en buurregio’s zijn gekoppeld.
Doel van het Regionaal Crisisplan Hollands Midden
Het crisisplan bevat een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire
crisisbeheersing. In dit deel, deel I van het crisisplan, zijn de afspraken en voorwaardenscheppende
processen van de multidisciplinaire aanpak van crises binnen de VRHM voor de algemene
operationele keten brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg, bevolkingzorg en waterbeheer
beschreven. In deel II van dit crisisplan wordt verder ingegaan op de gehanteerde
ordeningsmethodiek processen (OMP), conform het Referentiekader Regionaal Crisisplan.
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2 Voorwaardenscheppende processen
De Veiligheidsregio Hollands Midden kent 4 voorwaardenscheppende processen die bij grootschalige
incidenten voor effectieve incidentbestrijding als randvoorwaarden beschikbaar moeten zijn. In dit
hoofdstuk worden deze nader toegelicht en de onderlinge verbanden weergegeven. De
voorwaardenscheppende processen zijn ook bekend als de basisvereisten crisismanagement:
1. Melden en alarmeren
2. Op- en afschalen
3. Leiding en coördinatie
4. Informatiemanagement

2.1

Melden en alarmeren

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) speelt in de eerste fase van een incident/ crisis een
belangrijke rol. Vanaf het moment van melding moet de GMK snel en daadkrachtig optreden. Bij de
dagelijkse incidenten wordt na het uitvragen van de beller een inzetvoorstel gedaan. Het uitvragen
gebeurt op grond van uitvraagprotocollen en procedures. De GMK alarmeert vervolgens de
operationele diensten, functionarissen en organisaties. Daarnaast wordt de
1
crisisbeheersingsorganisatie conform GRIP gealarmeerd. Voor de beschrijving van de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de GMK wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van dit
plan.
Afspraken multidisciplinaire melding- en alarmering
- Bij GRIP 1 wordt de GMK aangestuurd door de calamiteitencoördinator.
- Vanaf GRIP 2 wordt indien nodig de Calamiteitenmeldkamer (CMK) operationeel.
- Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige
alarmering, begint de meldkamer met de alarmering van de verschillende functionarissen/
disciplines behorende tot de hoofdstructuur.
- Bij opschaling naar een GRIP-situatie geeft de meldkamer (via de Calamiteitencoördinator
(CaCo)), op grond van de beschikbare gegevens, een zo volledig mogelijke beschrijving van het
incident (startbeeld) in LCMS.

2.2

Op- en afschalen

Wanneer zich een melding voordoet die vraagt om multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige
aansturing van de inzet van diensten door multidisciplinaire teams, vindt vervolgalarmering plaats. De
GRIP-regeling voor de regio Hollands Midden vormt de basis voor de operationele en bestuurlijke
opschaling tijdens incidenten. Zodra de teams operationeel zijn kan conform het knoppenmodel
bepaald worden welke monddisciplinaire processen opgestart dienen te worden en welke
functionarissen hiervoor noodzakelijk zijn.
GRIP-regeling
De regeling is bindend voor zowel de operationele partners als alle gemeenten binnen de regio
Hollands Midden. Een samenvatting van de GRIP-regeling is in onderstaande tabel weergegeven:
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Opschalingsfase
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3

Teams
CoPI
CoPI, ROT (TBZ)
CoPI, ROT, TBZ, BT

GRIP 4

CoPI, ROT, TBZ, RBT

Crisisgrootte
Brongebied
Brongebied en beperkt effectgebied
Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van)
de bevolking binnen één gemeente.
Gemeentegrens-overschrijdend incident

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure.
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Opschaling uit specifieke bestrijdingsmiddelen
In een aantal gevallen wordt automatisch overgegaan tot de instelling van een GRIP-niveau:
1. Bij inwerkingtreding van het meetplan volgt automatisch een GRIP 2-situatie.
2. Na activering van één of meerdere WAS-palen (Waarschuwings- en Alarmeringssysteem) is
2
automatisch sprake van een GRIP 3-situatie .
Bron- en effectgebied
Het brongebied is het gebied waar de operationele processen ten aanzien van bronbestrijding
plaatsvinden. Er kunnen verschillende brongebieden zijn. Het effectgebied wordt omschreven als het
gebied dat directe gevolgen uit het brongebied ondervindt. Het effectgebied kan beperkt maar ook
heel groot zijn. Dit is afhankelijk van de aard, omvang, ernst of trend van de crisis.
Opschaling
De criteria voor het opschalen tot het vereiste GRIP-niveau kunnen nooit volledig objectief en
ondubbelzinnig worden vastgesteld. Per hulpverleningsdienst worden wel op basis van bestaande
protocollen indicaties over de grootte en complexiteit van een incident opgesteld aan de hand
waarvan een bepaald GRIP-niveau kan worden vastgesteld. Daarnaast zijn specifieke incidentcodes
gekoppeld aan de verschillende GRIP-niveaus, waardoor vanuit de Gemeenschappelijke meldkamer
een inzetadvies gegeven kan worden, of door de calamiteitencoördinator kan worden opgeschaald tot
en met GRIP 2.
Afschaling
De beslissing tot afschaling verloopt overeenkomstig de opschaling. In iedere fase wordt de beslissing
tot afschaling van de bestuurlijke organisatie en commandostructuur genomen door de in die fase
hoogst fungerende verantwoordelijke (Leider CoPI, Operationeel Leider, burgemeester of voorzitter
Veiligheidsregio). Bij deze beslissing moet tevens worden bepaald op welke wijze de coördinatie van
de nog lopende processen in de repressie- en nazorgfase wordt geregeld. De beslissing tot wijziging
van de inzet van materieel en personeel van de operationele diensten kan onafhankelijk van de
afschaling van GRIP plaatsvinden.
Knoppenmodel
Het knoppenmodel geeft de mogelijkheid alleen de noodzakelijke monodisciplinaire processen van de
afzonderlijke disciplines te activeren. Nadat een GRIP-situatie is afgekondigd wordt in een crisisteam
bekeken welke processen noodzakelijk zijn voor de bestrijding van het incident, waarmee uiteindelijk
bepaald wordt welke functionarissen noodzakelijk zijn. Kortom; afhankelijk van aard, omvang, ernst en
trend van het incident wordt behoeftegericht operationele capaciteit ingezet.

2.3

Leiding en coördinatie
(Het besturen van de crisisorganisatie)

Binnen de crisisbeheersing is duidelijkheid over operationele en bestuurlijke verantwoordelijkheden
van essentieel belang. Dit proces beschrijft dan ook de generieke manier waarop het systeem van
incidentbestrijding in de regio is georganiseerd, de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn verdeeld
en gedelegeerd en hoe het opperbevel en de operationele leiding zijn belegd.
Opschalings
-fase
GRIP 1
GRIP 2

Teams
CoPI
CoPI, ROT (TBZ)

Leiding en
Coördinatie
CoPI
ROT

Werkniveau
Operationeel
Tactisch

GRIP 3

CoPI, ROT, TBZ, BT

BT

Strategisch

GRIP 4

CoPI, ROT, TBZ, RBT

RBT

Strategisch

Operationele
leiding
Leider CoPI
Operationeel Leider
ROT
Operationeel Leider
ROT
Operationeel Leider
ROT

Strategische
leiding

Burgemeester
Voorzitter VRHM

2

De Commandant van Dienst Brandweer en de Burgemeester zijn bevoegd om de alarmering van de WAS-palen te starten.
Een onderliggend document om deze bevoegdheid van de CvD-B te onderschijven moet nog aangeleverd worden.
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Opperbevel
De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp, crisis of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel.
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing in de betrokken gemeenten belast met het opperbevel. De voorzitter van de
veiligheidsregio laat zich in de besluitvorming adviseren door de burgemeesters van de betrokken
gemeenten. Hiervoor roept deze een regionaal beleidsteam bijeen.
Verhouding opperbevel versus operationele leiding
De burgemeester/ voorzitter Veiligheidsregio heeft het opperbevel in geval van een ramp of een crisis.
De operationele leiding over de daadwerkelijke bestrijding van een ramp of crisis is gedelegeerd aan
de Operationeel Leider in het ROT. De burgemeester/ voorzitter Veiligheidsregio geeft invulling aan
het opperbevel door het nemen van besluiten en formuleren van uitgangspunten over strategische en
bestuurlijke thema´s. Hiermee worden de randvoorwaarden, waarbinnen de Operationeel Leider
leiding geeft aan de bestrijding van een ramp of crisis, ingevuld.

2.4

Informatiemanagement

Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het effectief en efficiënt
organiseren van de informatievoorziening tussen de verschillende onderdelen en actoren binnen de
crisisorganisatie. Doel is dat een ieder binnen de crisisorganisatie kan beschikken over tijdige, actuele
en gevalideerde informatie om op zijn niveau leiding te kunnen geven, af te stemmen te controleren
en bij te sturen.

Eigen beeld Liaison

Eigen beeld GHOR

Eigen beeld Politie

Eigen beeld Brandweer

Eigen beeld Bevolkingszorg

Eigen beeld ROT

Eigen beeld CoPI

Eigen beeld GMK / CMK

Elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie houdt een eigen beeld bij, dat
bijdraagt aan een totaalbeeld. Dit leidt tot een actueel, eenduidig beeld van een incident bij alle
betrokken partijen.

Totaalbeeld
Hierbij gelden de uitgangspunten dat het totaalbeeld de hoofdkenmerken van het incident en de
effecten, prognose en algemene gegevens omvat, en dat het eigen beeld meer gedetailleerde
informatie bevat over één locatie of bestrijdingsproces per discipline.
Positie van het proces Informatiemanagement
Het proces informatiemanagement is een zeer belangrijke randvoorwaarde voor het proces leiding &
coördinatie. Naarmate de benodigde informatie completer en sneller beschikbaar komt, nemen de
mogelijkheden tot leiding & coördinatie èn inzicht in afhankelijkheden meer dan evenredig toe.
Informatiemanagement is de verbindende schakel tussen de activiteiten van leiding & coördinatie,
maar ook tussen leiding & coördinatie op de verschillende niveaus.
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3 Beschrijving hoofdstructuur crisisbeheersing Hollands Midden
Inleiding

In dit hoofdstuk worden de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
samenstelling van de verschillende crisisteams binnen de hoofdstructuur van de
crisisbeheersing beschreven.
De voorzitter van een crisisteam is eindverantwoordelijk voor het functioneren
van het desbetreffende team en kent daardoor andere bevoegd- en/of
verantwoordelijkheden dan de overige leden van het team. Om deze reden
worden de bevoegd- en verantwoordelijkheden van deze functionarissen nader
uitgewerkt in de verschillende paragrafen van dit hoofdstuk.

Regionale
organisatiestructuur

De regionale organisatiestructuur bestaat uit drie niveaus:
- Strategisch niveau: Het nemen van strategische beslissingen door de
burgemeester in het BT of de voorzitter Veiligheidsregio in het RBT;
- Tactisch niveau: De coördinatie op de uitvoering van de crisisbeheersing. Het
ROT schept de praktische voorwaarden voor de uitvoering en stemt
activiteiten op het rampterrein en van de verschillende actiecentra van
hulpdiensten en gemeente(n) op elkaar af. Het ROT bekijkt doelen en
middelen ten aanzien van crisisbeheersing in onderlinge samenhang, werkt
scenario´s uit en stelt een tijdpad vast.
- Operationeel niveau: Aansturen en uitvoering geven aan de primaire en
ondersteunende processen.

Samenstelling
Hoofdstructuur

Voor het aansturen van de crisisorganisatie bestaan de volgende organisaties of
crisisteams:
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer CMK);
Commando Plaats Incident (CoPI);
Regionaal Operationeel Team (ROT);
Beleidsteam (BT);
Regionaal Beleidsteam (RBT);
Team Bevolkingszorg (TBZ);
Actiecentra operationele diensten / Gemeentelijke actiecentra.

BT
Calamiteiten Meldkamer

Tactisch niveau

Strategisch niveau

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Gemeentelijke
actiecentra

CoPI

Gemeenschappelijke
Meldkamer

Operationeel niveau

Team
Bevolkingszorg

Operationele eenheden
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Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK)

-

-

Bevoegdheden
Calamiteitencoördinator

-

Taken GMK / CMK

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Operationele eenheden

De alarmering van de operationele diensten, functionarissen en relevante
organisaties.
Binnen 2 minuten nadat is voldaan aan de criteria voor grootschalige
alarmering is begonnen met de alarmering van de hoofdstructuur tot en met
ROT-niveau (GRIP 2). De alarmering is binnen 5 minuten na de start
afgerond.
Informeren van de voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeester van
de betrokken gemeente.
De calamiteitencoördinator (CaCo) is gemandateerd om in grootschalige- en
rampsituaties op te schalen tot en met GRIP 2.
Coördinatie en aansturing van de meldkamerprocessen.
Opstarten van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Gemeenschappelijke meldkamer
- De intake, het doorgeleiden en afhandelen van verzoeken voor het leveren
van personele, facilitaire en informatievoorzieningen;
- Het alarmeren en inzetten van personele en facilitaire voorzieningen op de
juiste plaats en tijd en in de juiste kwaliteit en kwantiteit, waaronder het:
- alarmeren van de hoofdstructuur van crisisbeheersing conform GRIP;
- alarmeren van de relevante partner organisaties.
- Het in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) opstellen en continu
bijwerken van het meldkamerbeeld bij (verwachte) opschaling naar GRIP 1 of
hoger;
- Het monitoren en bijsturen van de inzet van benodigde voorzieningen.
Calamiteitenmeldkamer
- Afhandelen van berichtenverkeer dat te maken heeft met het GRIP-incident;
- Alarmeren van additionele eenheden voor het GRIP-incident;
- Continu bijwerken van meldkamerbeeld in LCMS (indien relevant).

CMK

GMK

Samenstelling

Locatie

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

In de reguliere situatie worden meldingen
behandeld door de Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK). De GMK speelt in de eerste
fase van een incident een belangrijke rol en dient
snel en daadkrachtig te handelen/alarmeren.
Wanneer zich een incident voordoet vanaf GRIP
2 kan de Calamiteitenmeldkamer (CMK) in
gebruik genomen worden. De GMK kan zich
hierdoor richten op het reguliere
meldkamerproces.

Actiecentra
GHOR

Inleiding

Gemeentelijke
actiecentra

3.1

Functionaris
• Centralisten Brandweer
• Centralisten Ambulance
• Centralisten Politie
• Calamiteiten Coördinator (CaCo)
• Centralisten Brandweer
• Centralisten Ambulance
• Centralisten Politie
• Calamiteiten Coördinator (CaCo)

De GMK en CMK zijn gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a te Leiden.
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Opkomsttijd

Tijdens kantooruren zijn alle functionarissen aanwezig. Buiten kantooruren is er
niet altijd een CaCo op de meldkamer aanwezig. Buiten kantooruren start de
CaCo binnen 30 minuten met de uitvoering van zijn/haar taken.
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Commando Plaats Incident (CoPI)

-

-

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

Wanneer bij de bestrijding van een incident in het
brongebied meerdere disciplines betrokken zijn
en structurele coördinatie tussen de disciplines
noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 1.
Er wordt op de plaats van het incident een team
ingericht, het commando plaats incident (CoPI).
Binnen het CoPI worden onder eenhoofdige
leiding de te behalen operationele prestaties op
de plaats van een incident gepland en
gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.

Actiecentra
GHOR

Inleiding

Gemeentelijke
actiecentra

3.2

Operationele eenheden

Beeldvorming: het multidisciplinair verzamelen en verwerken van
veiligheidsinformatie. Daarnaast het sturen op het verwerven, verwerken,
veredelen en verstrekken van informatie.
Oordeelsvorming: het signaleren, adviseren en multidisciplinair bepalen van
de (integrale) aanpak: het maken van afspraken over ieders bijdrage in het
behalen van bepaalde operationele prestaties binnen een bepaalde
omgeving, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een
bepaalde periode. Daaronder wordt ook begrepen het, op basis van
gesignaleerde problemen, adviseren van partners.
Besluitvorming: het kiezen en monitoren van het uitvoerend en
ondersteunend werk: bepalen welke uitvoerende en ondersteunende
werkzaamheden dienen te worden verricht en welke personele en facilitaire
voorzieningen daaraan worden toegekend. Ook de monitoring daarvan maakt
hier deel van uit.

Bevoegd- en
- Leidinggeven aan het gecoördineerd optreden van alle bij het incident
verantwoordelijkheden
betrokken operationele diensten ter plaatse, zonder daarbij de bevoegd- en
Leider CoPI
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke diensten over te nemen;
- Draagt zorg voor het uitvoeren van opdrachten en besluiten van het ROT;
- Adviezen van het CoPI voorleggen aan het ROT;
- Uitnodigen van relevante crisispartners in het CoPI.
Taken CoPI

Algemeen
Het CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met
betrokken partijen en het adviseren van het ROT:
Vaststellen van het brongebied;
Het bepalen van de te volgen tactiek om te komen tot een snelle en
gecoördineerde hulpverlening en/of rampenbestrijding;
Het in het brongebied gecoördineerd en multidisciplinair leiding geven aan de
ingezette eenheden t.b.v. de bronbestrijding;
Het coördineren tussen en het aansturen van de hulpdiensten en processen
die nodig zijn om de directe uitwerking van een ramp of crisis te bestrijden.
Het verzorgen van operationele voorlichting, indien van toepassing in overleg
met ROT of actiecentrum Communicatie.
Vanaf GRIP 2
- Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie over de
rampenbestrijding aan het ROT;
- Het aanvragen van bijstand, aflossing en logistiek bij het ROT.
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3

Samenstelling

Kernbezetting
• Leider CoPI (voorzitter)
• Officier van Dienst Brandweer (HOvD)
• Officier van Dienst Geneeskundig
• Officier van Dienst Politie
• Voorlichtingsfunctionaris CoPI
• Informatiemanager CoPI
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
• Officier van Dienst Bevolkingszorg
Ondersteuning
• Plotter
• Logistiek medewerker

Meerdere CoPI’s

Bij een incident kan het noodzakelijk zijn om meerdere CoPI’s in te stellen.
Wanneer hiertoe wordt besloten, wordt automatisch opgeschaald naar GRIP 2.
Het eerste CoPI treedt op als coördinerend CoPI en zorgt tijdelijk voor de
onderlinge afstemming, informatie-uitwisseling en contacten met andere partijen.
Wanneer het ROT operationeel is, neemt deze de coördinerende rol tussen de
verschillende CoPI’s over.

Locatie

Het CoPI vindt plaats in een mobiele container nabij het incident. De leider CoPI is
verantwoordelijk voor het bepalen van een geschikte (veilige) locatie.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
3
de uitvoering van hun taken :
• CoPI
30 minuten

Tijden conform Besluit veiligheidsregio’s.
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Regionaal Operationeel Team (ROT)

-

-

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

Wanneer ook structurele coördinatie buiten het
brongebied (dat wil zeggen in het effectgebied)
noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 2.
Naast het COPI wordt een regionaal operationeel
team (ROT) ingericht. Binnen het ROT worden
onder eenhoofdige leiding integraal de te behalen
operationele prestaties van het totale incident
gepland en gemonitord en daar waar nodig
bijgestuurd.

Actiecentra
GHOR

Inleiding

Gemeentelijke
actiecentra

3.3

Operationele eenheden

Beeldvorming: het multidisciplinair verzamelen en verwerken van
veiligheidsinformatie. Daarnaast het sturen op het verwerven, verwerken,
veredelen en verstrekken van informatie.
Oordeelsvorming: het signaleren, adviseren en multidisciplinair bepalen van
de (integrale) aanpak: het maken van afspraken over ieders bijdrage in het
behalen van bepaalde operationele prestaties binnen een bepaalde
omgeving, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een
bepaalde periode. Daaronder wordt ook begrepen het, op basis van
gesignaleerde problemen, adviseren van partners.
Besluitvorming: het kiezen en monitoren van het uitvoerend en
ondersteunend werk: bepalen welke uitvoerende en ondersteunende
werkzaamheden dienen te worden verricht en welke personele en facilitaire
voorzieningen daaraan worden toegekend. Ook de monitoring daarvan maakt
hier deel van uit.

Bevoegd- en
- Leidinggeven aan het gecoördineerd optreden van alle bij het incident
verantwoordelijkheden
betrokken partners, zonder daarbij de bevoegd- en verantwoordelijkheden
Operationeel Leider
van de afzonderlijke bij het incident betrokken organisaties over te nemen;
- Zorgdragen voor het uitvoeren van besluiten van de burgemeester / voorzitter
Veiligheidsregio;
- Adviezen van het ROT voorleggen aan het (R)BT;
- Uitnodigen van relevante crisispartners in het ROT.
Taken ROT

Algemeen
Het ROT is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de
crisis betrokken partijen en het adviseren van het (R)BT:
- De multidisciplinaire afstemming en aansturing van alle activiteiten in het
effectgebied;
- Het aansturen van alle bij de crisisbestrijding betrokken diensten en
organisaties;
- Het op tactisch niveau aansturen van het CoPI;
- Het regelen van bijstand, aflossing en logistiek van hulpverlenende eenheden
in zowel het bron- als het effectgebied;
- Coördineren van het totale operationele uitvoeringsproces van de
hulpverleningsdiensten in het effectgebied;
- De monodisciplinaire aansturing van de verschillende actiecentra;
- Het verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie over de
crisissituatie en crisisbestrijding;
- Het afstemmen van het proces communicatie met de voorlichter van het CoPI
en het actiecentrum Communicatie vanuit de gemeente;
- Bij meerdere CoPI’s heeft het ROT een coördinerende rol tussen de
verschillende CoPI’s;
- Informeren van het NCC.
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Vanaf GRIP 3
- Het vertalen, uitvoeren en monitoren van beleidsbeslissingen afkomstig van
het BT/RBT;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het BT/RBT;
- Het afstemmen van de informatieverstrekking over het incident met de
voorlichter(s) van het BT/RBT.

4

Samenstelling

Kernbezetting
• Operationeel Leider (voorzitter)
• Algemeen Commandant Bevolkingszorg (Hoofd sectie bevolkingszorg)
• Algemeen Commandant Brandweerzorg (Hoofd Officier van Dienst)
• Hoofd Sectie GHOR
• Algemeen Commandant Politiezorg (Algemeen Commandant)
• Communicatieadviseur ROT
• Informatiemanager ROT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Staffunctionaris Bevolkingszorg (medewerker bevolkingszorg)
• Staffunctionaris Brandweerzorg
• Staffunctionaris Geneeskundige zorg
• Staffunctionaris Politiezorg
• Informatiecoördinator
• Secretaris
• Plotter

Locatie

Het ROT is gehuisvest op de eerste etage in het RCC, Rooseveltstraat 4a te
Leiden.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
4
de uitvoering van hun taken . De leden en de hoofden van de sectie kunnen
elkaar indien noodzakelijk bij de aanvang van het eerste overleg vervangen.
• Informatiemanager
30 minuten
• Leden sectie informatievoorziening
40 minuten
• Operationeel Leider
45 minuten
• Algemeen Commandanten ROT, HS45 minuten
GHOR
• Voorlichtingsfunctionaris
30 minuten
• Overige leden ROT (m.u.v. liaisons)
60 minuten

Tijden conform Besluit veiligheidsregio’s.
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Beleidsteam (BT)

-

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

Wanneer sprake is van een bedreiging van het
welzijn van (grote groepen van) de bevolking en/
of bestuurlijke coördinatie of besluitvorming
noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 3.
Naast het CoPI en het ROT wordt een
(gemeentelijk) beleidsteam (BT) gevormd.
Binnen het BT worden onder eenhoofdige leiding
de te behalen bestuurlijke prestaties gepland en
gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.

Actiecentra
GHOR

Inleiding

Gemeentelijke
actiecentra

3.4

Operationele eenheden

Coördinatie van en besluitvorming op organisatorische, juridische en
bestuurlijke deelprocessen.
Adviseren van de burgemeester (als opperbevelhebber) aangaande de
bestrijding van rampen en crises op strategisch beleidsmatig niveau.

Beslisser:
Bevoegd- en
verantwoordelijkheden - Heeft het opperbevel in geval van een ramp of crisis of van ernstige vrees
Voorzitter BT
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of
crisis deelnemen, staan onder zijn bevel;
- Bevoegd om in geval van rampen of crises, dan wel van ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan, alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de
openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht;
- Bevoegd tot het opschalen naar GRIP 3 en 4 en het uitnodigen van relevante
crisispartners in het BT.
Boegbeeld:
- Extern de overheid vertegenwoordigen in de aanpak van de crisis naar de
media, de bevolking, de hulpverleners en de bestuurlijke instanties en de
communicatie daarover.
Burgervader:
- Naar buiten treden richting bewoners en getroffenen.
Taken BT

- Adviseert de burgemeester bij het stellen van prioriteiten in de aanpak van de
crisisbeheersing, ten behoeve van het ROT;
- Houdt toezicht op de uitvoering van de genomen beslissingen;
- Stemt de informatieverstrekking en crisiscommunicatie af met het ROT;
- Stuurt op aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor zover
dit niet gemandateerd is aan de diensten;
- Het eventueel uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
- Het onderhouden van contacten met de media en de bevolking.
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5
6

Samenstelling

Kernbezetting
• Burgemeester (voorzitter)
• Adviseur BT Bevolkingszorg (Gemeentesecretaris)
• Adviseur BT Brandweer (Districtcommandant Brandweer Hollands Midden)
• Adviseur BT Politie (Districtschef Politie Hollands Midden)
• Adviseur BT GHOR (Directeur GHOR Hollands Midden)
• (Hoofd)officier van Justitie
• Informatiemanager BT
5
• Adviseur Crisisbeheersing (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid)
• Communicatieadviseur BT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
• …
Ondersteuning
• Notulist

Locatie

Het BT is gehuisvest in een door de betreffende gemeente vooraf aangewezen
locatie.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
6
de uitvoering van hun taken :
• Beleidsteam
60 minuten

Benaming conform het landelijk project GROOT.
Tijden conform Besluit veiligheidsregio’s.
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Regionaal Beleidsteam (RBT)

-

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

Wanneer sprake is van een
gemeentegrensoverschrijdend incident, de
hulpdiensten in meerdere gemeenten moeten
optreden en bestuurlijke coördinatie van
betrokken gemeenten aan de orde is, wordt
opgeschaald naar GRIP 4. Het BT komt te
vervallen en er wordt een regionaal beleidsteam
(RBT) gevormd. Binnen het RBT worden onder
eenhoofdige leiding de te behalen bestuurlijke
prestaties gepland en gemonitord en daar waar
nodig bijgestuurd.

Actiecentra
GHOR

Inleiding

Gemeentelijke
actiecentra

3.5

Operationele eenheden

Coördinatie van en besluitvorming op organisatorische, juridische en
bestuurlijke deelprocessen.
Adviseren van de voorzitter Veiligheidsregio (als opperbevelhebber) en de
afzonderlijke burgemeesters aangaande de bestrijding van rampen en crisis
op strategisch beleidsmatig niveau.

Bevoegd- en
- Heeft het mandaat over de aansturing van de crisisbeheersing. Hij is verplicht
verantwoordelijkheden
het RBT te consulteren voordat hij besluiten neemt, tenzij de vereiste spoed
voorzitter
zich daartegen verzet.
Veiligheidsregio
- Geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die nodig worden geacht in
verband met de uitvoering van de door hem genomen besluiten;
- Nodigt relevante crisispartners uit in het RBT;
- Heeft het opperbevel in geval van een ramp of crisis of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of
crisis deelnemen, staan onder zijn bevel;
- Geeft in geval van rampen of crisis, dan wel van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, alle bevelen die ter handhaving van de openbare orde of
ter beperking van gevaar nodig worden geacht;
- Draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de ramp/
het incident dat de gemeenten bedreigt of treft.
Bevoegdheden
burgemeesters

De burgemeesters kunnen in het RBT schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het
besluit van de voorzitter Veiligheidsregio.

Taken

- Stellen van prioriteiten bij de aanpak van de crisisbestrijding;
- Beleidsbeslissingen van de voorzitter Veiligheidsregio (indien noodzakelijk)
doorzetten naar het ROT;
- Toezicht houden op de uitvoering van de genomen beslissingen;
- Het afstemmen van de informatieverstrekking/voorlichting over het incident
met het ROT;
- Voorbereiden van de voorlichting aan de bevolking over de beleidsaspecten;
- Geven van opdrachten tot het treffen van aanvullende maatregelen;
- Sturen op het aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor
zover dit niet gemandateerd is aan de diensten;
- Het eventueel uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
- Zorgdragen voor de verdeling van schaarse middelen en afwegen van de
behoefte en belangen van de betrokken gemeenten daarbij;
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Samenstelling

Kernbezetting
• Voorzitter Veiligheidsregio (voorzitter)
• Burgemeesters van betrokken gemeenten
• Adviseur RBT Bevolkingszorg
• Adviseur RBT Brandweer
• Adviseur RBT Politie
• Adviseur RBT GHOR
• (Hoofd)officier van Justitie
• Voorzitter(-s) Waterschap(-pen)
• Informatiemanager RBT
• Communicatieadviseur RBT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
• ……………
Ondersteuning
• Notulist
• Facilitair ondersteuner

Locatie

Het RBT is gehuisvest op de begane grond van het RCC, Rooseveltstraat 4a te
Leiden.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
de uitvoering van hun taken:
• Regionaal Beleidsteam
60 minuten
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Voorbereidend overleg
RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

Gemeenschappelijke
Meldkamer

CoPI

Actiecentra
Politie

Team
Bevolkingszorg

Operationele eenheden

Initiatie

Alleen de voorzitter van elk crisisteam is bevoegd om het team daadwerkelijk
samen te roepen. Hij kan dit zelf initiëren of op basis van een dringend advies
vanuit één van de disciplines. Zo mogelijk stemmen relevante afdelingshoofden
het advies af.

Taken

-

Bevoegd- en
Verantwoordelijkheden

-

Het bepalen van de mate van dreiging van het incident;
Het treffen van de noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen;
Het afstemmen van deze (voorzorgs-)maatregelen;
Het informeren van het bevoegd gezag(-en) over het wel of niet opschalen
van de crisisorganisatie;
Het informeren van de eigen organisatie en crisispartners.
Coördineren, voorbereiden en treffen van noodzakelijke (voorzorgs-)
maatregelen;
Adviseren van het bevoegd gezag om wel of niet over te gaan tot opschaling
van de rampenbestrijdingsorganisatie conform GRIP-procedure.

Samenstelling

Bij een voorbereidend team worden alle leden (incl. staffunctionarissen en de
informatieorganisatie) bijeen geroepen. Tijdens het eerst overleg wordt
inzichtelijk gemaakt welke processen voorbereid dienen te worden en welke
functionarissen/secties hierbij noodzakelijk zijn. De uiteindelijke samenstelling
van de voorbereidende teams is dus afhankelijk van het voorzienbare incident.

Alarmering

Alarmering van een voorbereidend ROT vindt door middel van paging (P2000)
plaats. De overige teams worden telefonisch gealarmeerd.

Locatie

Zie hiervoor de locaties zoals deze zijn beschreven bij het CoPI, ROT, BT en
RBT

Opkomsttijd

De opkomsttijden voor de leden van de voorbereidende teams zijn conform de
genoemde opkomsttijden van de verschillende teams, tenzij dit expliciet anders
vermeld staat in het alarmeringsbericht.

Voorbeelden

Team
Voorbereidend CoPI
Voorbereidend ROT
Voorbereidend BT
Voorbereidend RBT

Calamiteiten Meldkamer

Bij dreigende, voorzienbare incidenten kan op elk
niveau (operationeel, tactisch en strategisch) een
‘voorbereidend team’ worden samengeroepen.
Het uitgangspunt hierbij is dat de gebeurtenis op
korte termijn kan plaatsvinden, maar dat een
daadwerkelijk incident zich nog niet heeft
voorgedaan. In tegenstelling tot de reguliere
GRIP kan elk team individueel gealarmeerd
worden.

Actiecentra
GHOR

Inleiding

Gemeentelijke
actiecentra

3.6

Voorbeeld
bomruiming;
evenementen/ demonstraties.
weer-/ of verkeersalarm, hoog water, droogte;
evenementen.
dreigende doorbraak;
dreigende odeverstoring/bomruiming.
dreigende infectieziekte;
dreigende overstroming.
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4 Crisispartners
Inleiding

Taken

Samenwerking met partners is van belang voor het adequaat voorbereiden en
bestrijden van incidenten, rampen en crises. Bij wet is vastgelegd dat in het
Regionaal Crisisplan van de VRHM afspraken met crisispartners over risico- en
crisisbeheersing worden opgenomen. In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen
beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden van crisispartners zijn en
welke afspraken zijn gemaakt over hoe tijdens crises wordt samengewerkt. Deze
afspraken zijn vastgelegd in convenanten en nader uitgewerkt in
informatiekaarten.
- Afstemmen van werkzaamheden/besluiten met de activiteiten en besluiten
van de veiligheidsregio, bijvoorbeeld middels een liaison die gemandateerd is
namens de eigen organisatie.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het CoPI, ROT en/ of (R)BT inzake
de incidentbestrijding, op onderwerpen die gerelateerd zijn aan de taak van
de crisispartner.
- (Pro-) actief delen van informatie.
- Afstemming ten aanzien van communicatie door het koppelen van de
communicatieadviseur ROT en de communicatieadviseur van de
desbetreffend organisatie.

Bevoegd- en
De bevoegdheden van de crisispartner zijn een afgeleide van de (wettelijke) taak
verantwoordelijkheden van deze partner. Deze zijn verder uitgewerkt in:
- convenanten en bijbehorende informatiekaart van de desbetreffende partner;
- de uitgave “Crisis en Recht” van Min. BZK (2008);
- de bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing
(verantwoordelijkheidsverdeling per crisistype);
- rampbestrijdingsplannen en bijbehorende operationele samenvattingen.
Buurregio’s

Voor crisisbeheersing op bovenregionale schaal heeft de VRHM afspraken
gemaakt met de volgende veiligheidsregio’s:
- Haaglanden
- Kennemerland
- Rotterdam-Rijnmond
- Utrecht
- Zuid-Holland Zuid
- Amsterdam-Amstelland
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Landelijke overheden

Voor crisisbeheersing heeft de VRHM afspraken met de volgende landelijke
overheden:
 Nationaal CrisisCentrum (NCC)
 Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)
o Landelijke Operationele Staf (LOS)
 Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCB)
 Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB)
Crisisbeheersingsstelsel Nederland op hoofdlijnen:

Defensie

Defensie kan ingezet worden ter ondersteuning van zeer veel processen in de
rampenbestrijding, waarbij het op te lossen probleem door Defensie wordt
beoordeeld en een voorstel wordt gedaan voor inzet. Voor een beschrijving van
taken en procedures zie ‘Catalogus Civiel Militaire Samenwerking’. De
Commandant RMC is rijksheer zoals bedoeld in de Wvr.
Defensie kent de volgende vormen van ondersteuning aan civiele autoriteiten:
a. structurele nationale taken (KMar, EOD e.d.)
b. militaire bijstand op grond van de Politiewet 1993:
- ondersteuning van de handhaving van de openbare orde
- ondersteuning van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
c. militaire bijstand op grond van de Wet veiligheidsregio’s
d. militaire steunverlening in het openbaar belang.

Vitale infrastructuur

De VRHM heeft, ten aanzien van de borging van de continuïteit van de vitale
voorzieningen, met diverse organisaties convenanten afgesloten. De (relevante)
operationele samenwerkingsafspraken in de convenanten zijn opgenomen in
zogenaamde informatiekaarten ‘Partners’. Deze kaarten worden hieronder
beschreven.

Informatiekaarten

De regio maakt in convenanten samenwerkingsafspraken met de crisispartners
over de aansluiting bij of op de crisisorganisatie van de regio. Hierin staan
afspraken over aansluiting op:
- Sturende processen; waaronder afspraken over leidinggevende
functionarissen die aansluiten in een CoPI, ROT en/ of (R)BT en (proces)
verantwoordelijkheden.
- Ondersteunende processen; waaronder afspraken over informatie
uitwisseling, melding en alarmering, op- en afschaling en het gebruik van
resources.
- Primaire processen: waaronder afspraken hoe uitvoerende processen van de
verschillende diensten op elkaar aansluiten.
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Elk samenwerkingsconvenant is samengevat tot een overzichtelijke
informatiekaart ‘Partners’. De informatiekaarten zijn bedoeld voor leden van de
crisisteams van de VRHM en de crisisorganisatie van de desbetreffende partner.
De informatiekaarten zijn als bijlagen opgenomen in dit crisisplan. Per
crisispartner bevat deze informatiekaart in elk geval de bijzonderheden ten
aanzien van:
- Crisisstructuur
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- Alarmering
- Op- en afschaling
- Leiding en coördinatie
- Informatievoorziening
- Crisiscommunicatie
- Regeling Liaison
- Bijzondere informatieproducten en resources
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5 Beschrijving organisatie en taken secties in de hoofdstructuur
5.1

Inleiding

In organieke zin worden binnen de hoofdstructuur het RBT, BT, ROT, CoPI de GMK/CMK, de secties
en de actiecentra onderscheiden. De multidisciplinaire onderdelen van de hoofdstructuur geven
leiding en sturing aan de leidinggevende van de stafsecties en actiecentra. In dit hoofdstuk worden de
hiërarchische structuur, samenstelling en processen van de monodisciplinaire secties en actiecentra
beschreven. Naast de disciplines bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg
bestaat nog een aantal essentiële disciplines/ processen die nader worden toegelicht. Dit is het proces
‘Informatievoorziening’ en het proces ‘Water- en scheepvaartzorg’ conform het Referentiekader
Regionaal Crisisplan.

Organisatie en taken Bevolkingszorg
Het hoofdproces bevolkingszorg ten tijde van rampen en crises kent een eigen
structuur. Binnen de hoofdstructuur worden voor de bevolkingszorg twee teams
onderscheiden: een sectie Bevolkingszorg als onderdeel van het Regionaal
Operationeel Team (ROT) en een Team Bevolkingszorg. Onder het Team
Bevolkingszorg vallen vervolgens de teams die verantwoordelijk zijn voor de
primaire (uitvoerings)processen met betrekking tot bevolkingszorg.

Hiërarchische
structuur

Algemeen Commandant
Bevolkingszorg

H

H

Publieke zorg

Inleiding

Communicatie

5.2

*

Evacuatie

Omgevingszorg

Hoofd Ondersteuning

Hoofd Informatie

5.2.1 Sectie Bevolkingszorg
Inleiding
De sectie Bevolkingszorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage aan
de taken van het ROT. De sectie Bevolkingszorg stuurt vanuit het ROT het
Team Bevolkingszorg aan, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
bevolkingszorg.
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Samenstelling

De samenstelling van de Sectie Bevolkingszorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg en bestaat ten minste uit de
functionarissen;
- Algemeen Commandant Bevolkingszorg
- Staffunctionaris Bevolkingszorg
7
- Communicatieadviseur ROT

* Het proces evacuatie wordt i.v.m. het multidisciplinaire karakter in een later stadium uitgewerkt.

5.2.2 Team Bevolkingszorg (TBZ)
Inleiding
Het Team Bevolkingszorg (TBZ) is een lokaal gemeentelijk team en draagt de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bevolkingszorg. Het TBZ wordt
vanuit het ROT aangestuurd door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg.
Samenstelling

Samenstelling Team Bevolkingszorg
- Leidinggevende Bevolkingszorg (namens de AC Bevolkingszorg)
- Hoofd Publieke Zorg
- Hoofd Communicatie
- Hoofd Informatie
- Hoofd Ondersteuning
8

Eventueel kan het TBZ uitgebreid worden met:
- Hoofd Omgevingszorg
- Hoofd Evacuatie
Het TBZ wordt ondersteund door:
- Verslaglegger
- Informatiecoördinator
Hoofdprocessen

De gemeentelijke actiecentra voeren de volgende 3 hoofdprocessen uit:
- Communicatie
- Publieke zorg
- Omgevingszorg

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning

7

De communicatieadviseur ROT heeft naast zijn eigenstandige rol als adviseur in het ROT ook een rol als staffunctionaris
Bevolkingszorg binnen het taakgebied Communicatie. Binnen dit laatste taakgebied valt hij onder verantwoordelijkheid van de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg.
8
Bij een kleinschalig incident valt het deelproces Omgevingszorg en het deelproces Evacuatie onder het Hoofd Publieke Zorg.
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5.3

Organisatie en taken Brandweerzorg

Inleiding

De inrichting van de crisisorganisatie voor brandweerzorg is in handen van de
Brandweer Hollands Midden en wordt nader uitgewerkt in deel 2 van het
crisisplan. Deze paragraaf geeft een algemeen overzicht van de organisatie en
bijbehorende deelprocessen binnen brandweerzorg.

Hiërarchische
structuur

Algemeen commandant
Brandweerzorg

H

Hoofd ondersteuning

Hoofd Informatie

Samenstelling

De samenstelling van de sectie Brandweerzorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Brandweerzorg en bestaat ten minste uit de volgende
functies:
- Algemeen Commandant Brandweerzorg
- Hoofd Informatie
- Hoofd Ondersteuning
- Hoofd Bron- en Emissiebestrijding
De sectie Brandweerzorg kan eventueel worden uitgebreid met de volgende
functies:
- Hoofd Redding
- Hoofd Ontsmetting

Hoofdprocessen

De brandweer voert de volgende 3 hoofdprocessen uit:
- Bron- en emissiebestrijding
- Redding
- Ontsmetting

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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5.4

Organisatie en taken Geneeskundige zorg

Inleiding

De inrichting van de crisisorganisatie ‘geneeskundige zorg’ is in handen van de
GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en wordt nader
uitgewerkt in deel 2 van het crisisplan. Deze paragraaf geeft een algemeen
overzicht van de organisatie en bijbehorende deelprocessen binnen de
geneeskundige zorg.

Samenstelling

Publieke Gezondheidszorg

Psychosociale Hulpverlening

Spoedeisende Medische Hulpverlening

Hiërarchische
structuur

De samenstelling van de sectie Geneeskundige zorg wordt bepaald door het
Hoofd Sectie GHOR en bestaat uit tenminste de volgende functies:
- Hoofd Sectie GHOR (HS GHOR)
- Hoofd Spoedeisende medische hulpverlening (HSMH)
- Hoofd publieke gezondheidszorg (HPG)
- Hoofd Psychosociale Hulpverlening (HPSH)
- Hoofd Informatie (HIN)
De sectie Geneeskundige zorg kan eventueel worden uitgebreid met de
volgende functies:
- Hoofd Actiecentrum (HAc)
- Hoofd Ondersteuning (HON)
- Liaisons van ketenpartners.
Binnen de sectie Geneeskundige zorg in de crisisorganisatie worden alle
actiecentra aangestuurd door een hoofd. Het Hoofd Sectie GHOR bepaalt de
omvang en de samenstelling van de stafsectie.

Hoofdprocessen

De GHOR coördineert de volgende 3 hoofdprocessen:
Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH)
Psychosociale Hulpverlening (PSH)
Publieke Gezondheidszorg (PG)

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
Informatiemanagement
Ondersteuning
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5.5

Organisatie en taken Politiezorg

Inleiding

De inrichting van de crisisorganisatie voor politiezorg is de verantwoordelijkheid
van de politie Hollands Midden en wordt nader uitgewerkt in deel 2 van het
Crisisplan. De organisatie bestaat uit een Staf Grootschalig en Bijzonder
Optreden (SGBO), oftewel de sectie Politiezorg met aan het hoofd daarvan een
Algemeen Commandant Politiezorg.

Hiërarchische
structuur

Algemeen Commandant Politiezorg

H

H

Interventie

Opsporingsexpertise

Opsporing

Handhaven netwerken

Ordehandhaving

Bewaken en beveiligen

Mobiliteit

Hoofd Ondersteuning

Hoofd Informatie

Samenstelling

De samenstelling van de sectie Politiezorg wordt bepaald door de Algemeen
Commandant Politiezorg en bestaat uit tenminste de volgende functies:
- Algemeen Commandant Politiezorg
- Hoofd Ordehandhaving
- Hoofd Opsporing
- Hoofd Informatie
- Hoofd Ondersteuning / Resources
De Sectie Politiezorg kan eventueel worden uitgebreid met de volgende functies:
- Hoofd Bewaken en Beveiligen
- Hoofd Mobiliteit
- Hoofd Handhaven Netwerken
- Hoofd Opsporingsexpertise
- Hoofd Interventie

Hoofdprocessen

De politie voert de volgende 7 hoofdprocessen uit:
- Mobiliteit
- Bewaken en beveiligen
- Ordehandhaving
- Handhaven netwerken
- Opsporing
- Opsporingsexpertise
- Interventie

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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5.6

Organisatie en taken Waterbeheer

Inleiding

Hiërarchische
structuur

De inrichting van de crisisorganisatie voor Waterbeheer is in handen van
verschillende organisaties welke verder worden uitgewerkt in deel 2 van het
Crisisplan. Onder Waterbeheer worden die processen verstaan die te maken
hebben met het beheer van de kwaliteit en kwantiteit van het water.

Liaison ROT

Operationeel leider
Waterbeheerder

Liaison CoPI

Coördinatie Plaats
Incident
Waterbeheerder

Samenstelling

De samenstelling van de sectie Waterbeheer wordt bepaald door de aard en
locatie van het incident. De desbetreffende waterbeheerder vaardigt een liaison
(eventueel met een staflid) af die plaats neemt in het ROT.

Hoofdprocessen

De crisisorganisatie voor waterbeheer voert het volgende hoofdproces uit:
- Waterbeheer

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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5.7

Organisatie en taken Informatiemanagement

Inleiding

Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het
effectief en efficiënt organiseren van de informatievoorziening tussen de
verschillende onderdelen en actoren binnen de crisisorganisatie. Het doel
hiervan is dat een ieder binnen de crisisorganisatie kan beschikken over tijdige,
actuele en gevalideerde informatie om op zijn niveau leiding te kunnen geven, af
te stemmen, te controleren en bij te sturen.
Informatie-uitwisseling is gebaseerd op het concept van netcentrisch werken,
waarbij een geïntegreerd, interactief netwerk van besluitvormers,
informatieleveranciers en eenheden op het zelfde moment over dezelfde
(feitelijke) informatie kan beschikken. Hierdoor wordt snellere en efficiëntere
besluitvorming mogelijk en wordt anticiperend handelen bevorderd. Om dit
mogelijk te maken houdt elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie een eigen beeld bij via het Landelijk Crisis Management
Systeem. Dit eigen beeld draagt vervolgens bij aan een multidisciplinair
totaalbeeld.
Voor een uitgebreide beschrijving van informatiemanagement zie de blauwdruk
‘Bedrijfsvoering Informatiemanagement’ van de VRHM.

Schema
informatiebeeld
Hollands Midden

Onderstaand schema geeft weer hoe de verschillende disciplines bijdragen aan
het informatiebeeld ter voorbereiding voor (bestuurlijke) besluitvorming.

Geo data

Aan het informatiebeeld wordt de geo informatie (plot) toegevoegd welke wordt
voorbereid door de plotter. Doordat het CoPI, meetplanleider (AC brandweer) en
ROT in het zelfde plot werken, is de geo informatie ook gedeeld. Voor de geo
informatie geldt eveneens de regiefunctie zoals beschreven.
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Regie

Een regiefunctie is nodig om te zorgen dat het beeld niet alleen goed leesbaar
en begrijpelijk is, maar ook integer en waar mogelijk gevalideerd. De regie over
het totaalbeeld wordt, afhankelijk van de GRIP-fase, gevoerd door de
gemeenschappelijke meldkamer, het CoPI of het ROT. In deze teams is de
informatiemanager verantwoordelijk voor de regie op het totaalbeeld.
Situatie
GRIP 1 (tot actief CoPI)
GRIP 1 (vanaf actief CoPI)
GRIP 2 (vanaf actief ROT)
GRIP 3
GRIP 4

Beschrijving functies

Regie
CaCo GMK
IM CoPI
IM ROT
IM ROT
IM ROT

In onderstaand schema wordt een overzicht van bij het informatieproces
betrokken teams en functionarissen gegeven. Daarbij wordt aangegeven wat de
rol is.
Team
GMK

Functionaris
CaCo

CoPI

Informatiemanager
CoPI

Plotter CoPI

ROT

Logistiek
medewerker
Informatiemanager
ROT

Informatiecoördinator
ROT
Plotter ROT
Secretaris

BT

Informatiemanager
BT

Rol i.h.k.v. proces informatievoorziening
- Samenstelling operationeel beeld op
meldkamer niveau
- Voert regie totdat CoPI informatiemanager
operationeel is
- Samenstelling operationeel beeld op CoPI
niveau
- Regie voeren op totale infobeeld
- Leidinggeven aan sectie
informatievoorziening CoPI.
- Samenstellen geografisch beeld en
(omgevings)analyse
- Verzamelen van informatie t.b.v.
beeldvorming
- Regie voeren op totaal informatiebeeld (bron
en effectgebied)
- Coördinatiebesluiten en actiepunten
- Voorbereiden bestuurlijk infobeeld
- Leidinggeven aan sectie
informatievoorziening ROT
- Adviseren van de Operationeel Leider vanaf
GRIP 1
- Eerste aanspreekpunt voor crisispartners
(ook buiten opschaling)
- Afhankelijk van het scenario/ dreiging betrekt
de informatiemanager relevante
hulpverleningsdiensten of gemeenten
- Voorbereiden informatiebeeld op tactisch
niveau
- Samenstellen geografisch beeld en
(omgevings)analyse
- Opstellen besluitenlijst ROT, procesbewaker
en algemene werkzaamheden op multi
niveau
- In samenwerking met voorzitter agenda van
BT voorbereiden
- Presenteren van voorbereid bestuurlijk beeld
- Het direct delen van informatie betreffende
acute besluiten
- Het beschikbaar stellen van de besluitenlijst
(na vaststelling)
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TBZ

Informatiecoördinator
TBZ

- In samenwerking met voorzitter agenda van
TBZ voorbereiden

- Delen van uitkomsten/knelpunten van mono
processen, behalve proces communicatie
Actiecentra

Secties
ROT

Informatiecoördinator

Staffunctionarissen

- Verzamelen, analyseren en beschikbaar
stellen van monodisciplinaire informatie;
AC BRW / MPL deelt daarnaast de resultaten
van de analyse en advies in het plot
- Verzamelen, analyseren, delen en
samenvatten van informatie uit de mono
kolom (ontvangen op CoPI en ROT niveau)
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Bijlage 1: Korte beschrijving hoofd- en ondersteunende processen
1. Bevolkingszorg
Hoofdprocessen
Communicatie

Doel: Het proces communicatie richt zich op besluitvorming, samenwerking,
afstemming en coördinatie met het oog op communicatie met verwanten, publiek
en pers, die resulteert in uitvoerbare adviezen en concrete procedures.
Het proces communicatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende
deelprocessen.
- Persvoorlichting
- Publieksvoorlichting
- Verwanteninformatie
Het doel van het deelproces Persvoorlichting is:
- Betekenisgeving: wat betekent de crisis voor de samenleving
- Schadebeperking: door het geven communicatieadviezen aan het ROT en BT
de materiële en immateriële schade beperken.
- Informatieverstrekking: verzorgen van de algemene informatieverstrekking,
openbaarmaking, verklaring en toelichting van het beleid van de
burgemeester op de bestrijding van de crisis.
Het doel van het deelproces publieksvoorlichting is:
- Doorgeven van gedrags- en handelingsadviezen aan burgers.
Het doel van het deelproces Verwanteninformatie is:
- Het verstrekken van geautoriseerde informatie aan familieleden en verwanten
over personen en dieren die getroffen zijn door een crisis. Met uitzondering
van informatie over gewonde en dodelijke slachtoffers.

Publieke zorg

Doel: Het proces Publieke Zorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
volgende deelprocessen:
- Opvang
- Primaire Levensbehoeften
- Uitvaartverzorging
Het doel van het deelproces Opvang is:
- Het opvangen en verzorgen van daklozen, evacués en behandelde
gewonden, inclusief dieren, voor de periode dat de getroffenen nog niet naar
hun huizen kunnen terugkeren, evenals alle andere betrokkenen/getroffenen.
Het doel van het deelproces Primaire Levensbehoefte is:
- Het voorzien in de middelen die bij uitval tot levensbedreigende of zeer
schadelijke gevolgen kunnen leiden.
Het doel van het deelproces Uitvaartverzorging is:
- Op zorgvuldige wijze zorg dragen voor bijzondere uitvaartzorg en/of de
rouwverwerking die daarmee gepaard kan gaan.

Omgevingszorg

Doel: Het proces Omgevingszorg is verantwoordelijk voor de handhaving en
toezicht op het milieu, de openbare ruimte en openbare gebouwen.
Het actiecentrum Omgevingszorg bestaat uit de volgende deelprocessen
- Milieubeheer
- Ruimtebeheer
- Bouwbeheer
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Het doel van het deelproces Milieubeheer is:
- Zorg voor de handhaving van de kwaliteit, danwel herstel van het milieu of de
leefomgeving en inzamelen van besmette of verdachte waren om (verdere)
besmetting te voorkomen
Het doel van het deelproces Ruimtebeheer is:
- Zorg dragen voor het beheer van de openbare ruimte van de gemeente. Het
gaat om taken op het gebied van wegen, water en ruimte
Het doel van het deelproces Bouwbeheer is:
- Het waarborgen van een veilige en gezonde bebouwde omgeving
Ondersteunende processen
Informatie

Doel: Het proces Informatie is verantwoordelijk voor het verzamelen, veredelen
en leveren van informatie voor de sectie Bevolkingszorg.
Het proces informatie bestaat uit de volgende deelprocessen:
- CRIB
- CRAS
- Interne communicatie
- Verslaglegging
Het doel van het deelproces CRIB is:
- Het verzamelen, registreren en verifiëren van alle van belang zijnde gegevens
over slachtoffers van een crisis of mensen en dieren die worden opgevangen
als gevolg van een crisis.
Het doel van het deelproces CRAS is:
- Het registreren van de geleden schade, teneinde een zo juist en volledig
mogelijk beeld van de aangerichte schade te verkrijgen en coördinatie van
schademeldingen.
Het doel van het deelproces Interne communicatie is:
- Het informeren van betrokken en niet-betrokken medewerkers van de eigen
organisatie met betrekking tot de genomen maatregelen in de bestrijding van
de ramp of crisis.
Het doel van het deelproces Verslaglegging is:
- Zorg dragen voor de verslaglegging en archivering van alle ondernomen
acties en maatregelen die door de crisisorganisatie zijn genomen en
uitgevoerd en deze beschikbaar te stellen aan de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie.

Ondersteuning

Doel: Het proces Ondersteuning is verantwoordelijk voor het ondersteunen van
het bestuur en het leveren van personele en facilitaire voorzieningen ten
behoeve van de gehele gemeentelijke crisisorganisatie.
Het actiecentrum Ondersteuning bestaat uit de volgende deelprocessen:
- Bestuursondersteuning
- Nafase
- Facilitaire en personele voorzieningen
Het doel van het deelproces Bestuursondersteuning is:
- Het ondersteunen van het bestuur tijdens een crisis
Het doel van het deelproces Nafase is:
- Het voorbereiden van maatregelen om na crisis zo snel mogelijk terug te
keren naar de ‘normale’ situatie.
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2. Brandweer
Hoofdprocessen
Bron- en
emissiebestrijding

Doel: Het voorkomen van uitbreiding van een incident, waardoor de toename
van het aantal slachtoffers en de toename van schade wordt voorkomen of
beperkt.
Bron- en emissiebestrijding bestaat uit de volgende deelprocessen:
- Brandbestrijding;
- Redding;
- Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS).

Redding

Doel: Hulpbehoevende mensen en dieren zo spoedig mogelijk bevrijden uit
levensbedreigende of benarde situaties. Door middel van redding en technische
hulpverlening krijgen slachtoffers toegang tot de geneeskundige
hulpverleningsketen, waar (eerste) hulp geboden wordt.
Redding bestaat uit de volgende deelprocessen:
- (Specialistische) redding;
- Technische hulpverlening;
- Urban Search and Rescue (USAR).

Ontsmetting

Doel: Het zo spoedig mogelijk ontsmetten van hulpverleners, burgers, dieren,
infrastructuur, objecten, hulpverleningsmateriaal en voertuigen om de verdere
verspreiding van chemische, biologische en/of radioactieve besmetting te
voorkomen of te beperken.
Ontsmetting bestaat uit de volgende deelprocessen:
- Ontsmetting mens en dier;
- Ontsmetting voertuigen;
- Ontsmetting infrastructuur

Ondersteunende processen
Informatie

Doel: Het verzamelen, interpreteren en integreren van strategische, tactische en
operationele informatie.
Informatiemanagement bestaat uit de volgende onderdelen:
- Waarnemen en meten
- Advies gevaarlijke stoffen
- Waarschuwen

Ondersteuning

Doel: Het beschikbaar stellen, beheren, verzorgen en op peil houden van
persoonlijke en materiële middelen die noodzakelijk zijn voor het bestrijden van
het incidenten. Het waarborgen van optimale verbindingen voor de
communicatie tussen de eenheden in het veld, de multidisciplinaire operationele
organen (CoPI en ROT) en het (R)BT.
De brandweer is tevens de beheerder van het sirenenetwerk voor het
waarschuwen en alarmeren van de bevolking (WAS).
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3. Geneeskundig Zorg
Hoofdprocessen
Spoedeisende
Medische
Hulpverlening

Doel: Het gecoördineerd en adequaat organiseren van geneeskundige hulp ten
behoeve van gewonden als gevolg van rampen en zware ongevallen.
Uitgangspunt hierbij is dat de geneeskundige hulp een keten van
samenhangende handelingen vormt vanaf het opsporen/redden van gewonden,
eerste hulp en transport tot het moment dat verdere behandeling niet meer nodig
is.
De hoofdtaak spoedeisende medische hulpverlening bestaat uit de coördinatie
van en regie op volgende deelprocessen:
- Triage
- Behandelen
- Vervoeren
- (Nazorg/overdracht)
De deelprocessen worden uitgevoerd door de regionale ambulancevoorziening
(RAV), het Nederlandse Rode Kruis, traumacentra, ziekenhuizen en
huisartsen(posten).

Psychosociale
Hulpverlening

Doel: Gedurende of direct na een calamiteit moet psychosociale hulp geboden
worden aan directe en indirect getroffenen die dit nodig hebben. In de
nazorgfase gaat het om personen die na afsluiting van de acute fase, als gevolg
van een ramp of crisis, psychisch getraumatiseerd zijn of dreigen te geraken.
Deze mensen dienen zo spoedig mogelijk opgenomen te worden binnen de
reguliere hulpverlening die door de regionale GGZ-instellingen en andere
hulpinstanties wordt geboden.
Doel PSH:
- Verminderen en/of reguleren van maatschappelijke onrust.
- Bevorderen van herstel van het psychisch evenwicht (zelfcontrole) van
getroffenen.
- Informeren van personen en organisaties, afgestemd op de mate van
betrokkenheid bij de zaak.

Publieke
Gezondheidszorg

Publieke gezondheidszorg is onder te verdelen in gezondheidsonderzoek,
infectieziektebestrijding en medische milieukunde.
Doelen PG:
- Gezondheidsonderzoek levert een bijdrage aan het herstel van fysieke en
psychologische gevolgen van rampen en crises.
- Infectieziektebestrijding richt zich op bestrijding en voorkomen van
verspreiding van infectieziekten.
- Medische Milieukunde richt zich op bescherming van de volksgezondheid bij
ongevallen of crises met een gevaar voor mens en milieu om zo extra
gezondheidsschade voor slachtoffers, hulpverleners en de gehele bevolking
te voorkomen of te verminderen.

Ondersteunende processen
Informatie

Doel: Het verzamelen, interpreteren en integreren van strategische, tactische en
operationele informatie.
Het hoofd informatie is belast met het tijdig en in de juiste kwaliteit en kwantiteit
verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van informatieproducten.

Ondersteuning

Doel: Het beschikbaar stellen, beheren, verzorgen en op peil houden van
personele en materiële middelen die noodzakelijk zijn voor het bestrijden van
incidenten.
Het hoofd ondersteuning is belast met het tijdig en in de juiste kwaliteit en
kwantiteit ter beschikking stellen van facilitaire en personele voorzieningen.
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4. Politiezorg
Hoofdprocessen
Mobiliteit

Doel: Het reguleren van de mobiliteit en het uitvoeren van verkeershandhaving
en/of opsporing.
Mobiliteit wordt onderverdeeld in de volgende deelprocessen:
- Dynamisch verkeersmanagement (onder andere begidsen)
- Statisch verkeersmanagement (onder andere afzettingen)
- Verkeershandhaving en opsporing

Bewaken en
beveiligen

Doel: Het bevorderen van gewenste orde door het voorkomen van aanslagen op
personen, objecten en diensten.
Bewaken en beveiligen wordt onderverdeeld in de volgende deelprocessen:
- Bewaken en beveiligen van personen
- Bewaken en beveiligen van objecten en diensten
De deelprocessen bestaan uit het observeren, signaleren en afslaan van een
(dreigende) aantasting van de integriteit.

Ordehandhaving

Doel: Het bevorderen van de gewenste orde.
Ordehandhaving wordt onderverdeeld in de volgende deelprocessen:
- Crowdmanagement (scheppen van gewenste orde)
- Crowdcontrol (handhaven van bestaande orde)
- Riotcontrol (herstel van niet bestaande orde)

Handhaven
netwerken

Doel: Het bundelen van kennis en mensen rondom een bepaald (dreigend)
incident.
- Maatschappelijke netwerken
- Overige netwerken en emergentgroups (massale toestroom van hulp na een
ramp of zwaar ongeval)

Opsporing

Doel: Het opsporen van strafbare feiten en afhandelen van grote aantallen
arrestanten.
Opsporing wordt onderverdeeld in de volgende deelprocessen:
- Grootschalige opsporing (uitgebreide omvang van recherche onderzoek)
- Bijzondere opsporing (gebruik van bijzondere bevoegdheden en
methodieken)
- Arrestantenafhandeling (afhandeling van grote aantallen arrestanten)

Opsporingsexpertise

Doel: Het opsporen van strafbare feiten met behulp van opsporingsexpertise.
Het hoofdproces opsporingsexpertise wordt onderverdeeld in de volgende
deelprocessen:
- Explosieven verkenning/ CBRNe-onderzoek;
- Politioneel handelen;
- Specialistische observatie;
- Specialistische recherchetoepassingen;
- Specialistische forensische opsporing;
- Aanhouden en Ondersteuning.

Interventie

Doel: Het onder alle omstandigheden aanhouden, tegenhouden of uitschakelen
van verdachten van terroristische misdrijven of grof geweld.
Bij de inzet van de dienst speciale interventies (DSI) van het korps landelijke
politiediensten (KLPD) is altijd sprake van een hoofd speciale interventies,
afkomstig van de DSI. Dit hoofd stuurt dan tevens de voor interventie relevante
regionale capaciteiten aan op het gebied van opsporingsexpertise
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Ondersteunende processen
Informatie

Doel: Het verzamelen, interpreteren en integreren van strategische, tactische en
operationele informatie.
Het hoofd informatie is belast met het tijdig en in de juiste kwaliteit en kwantiteit
verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van informatieproducten.
Onder deze organisatie vallen ook de waarnemers en verkenners.

Ondersteuning

Doel: Het beschikbaar stellen, beheren, verzorgen en op peil houden van
personele en materiële middelen die noodzakelijk zijn voor het bestrijden van
incidenten.
Het hoofd ondersteuning is belast met het tijdig en in de juiste kwaliteit en
kwantiteit ter beschikking stellen van facilitaire en personele voorzieningen.
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5. Waterbeheer
Hoofdprocessen
Waterbeheer

Het hoofdproces Waterbeheer kent twee deelprocessen:
- waterkwaliteitsbeheer
- waterkwantiteitsbeheer en keringen
Doel waterkwaliteitsbeheer: Het waterkwaliteitsbeheer betreft de zorg voor de
kwaliteit van het water en het behoud van het afgesproken niveau inclusief het
opruimen van (opdrijvende) stoffen of objecten op water of oevers die het
waterbeheer en/of het nautisch beheer hinderen. De waterkwaliteitsbeheerder
kan Rijkswaterstaat, provincie, waterschap of gemeente zijn.
Waterkwantiteitsbeheer en keringen betreft de zorg voor de regulatie van de
waterhoeveelheden en het peilbeheer in het waterhuishoudkundige systeem. De
beheerder van waterkwantiteit en/of van waterkeringen kan Rijkswaterstaat,
provincie, waterschap of gemeente zijn.

Ondersteunende processen
Informatie

Doel: Het verzamelen, interpreteren en integreren van strategische, tactische en
operationele informatie.

Ondersteuning

Doel: Het beschikbaar stellen, beheren, verzorgen en op peil houden van
personele en materiële middelen die noodzakelijk zijn voor het bestrijden van
incidenten.
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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit op voorstel van het Dagelijks Bestuur, na kennisname van het advies
van de werkgroep Interne Alarmering d.d. 23 augustus 2011:
1. over te gaan tot vaststelling van een uniforme en eenduidige wijze van alarmering van de
(cruciale) eerstelijns functies (zie bijlage 1 in het advies van de werkgroep) in de
gemeentelijke crisisorganisatie door de Gemeenschappelijke Meldkamer middels paging;
2. over te gaan tot vaststelling van een uniforme en eenduidige wijze van alarmering van de
1
tweede-, derde- en vierdelijns functies (zie bijlage 1 in het advies) in de gemeentelijke
crisisorganisatie middels een geautomatiseerd belsysteem;
3. het huidige sterk verouderde geautomatiseerde belsysteem (Communicator) te vervangen
door aanschaffing van het systeem ‘Nerve Centre’ en de kosten hiervan om te slaan over de
gemeenten (dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage van €0,0082 per inwoner).

3. Toelichting op het besluit
Inleiding
In de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een snelle en adequate alarmering van de onmiddellijk
bij de hulpverlening betrokken organisaties en personen een absolute noodzaak. Dit geldt ook voor de
functionarissen uit de gemeentelijke crisisorganisatie. Onder verantwoordelijkheid van de
coördinerend functionaris, Ruud Bitter, is een werkgroep Interne Alarmering ingesteld. De leden van
de werkgroep hebben de opdracht gekregen om met een advies te komen tot verbetering van:
A. De bereikbaarheid van de burgemeesters, de MOV’er en hun plaatsvervangers door de GMK
Hollands Midden in het geval van een calamiteit;
B. De waarborging van de interne alarmering van de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands
Midden, zodat de gemeentefunctionarissen op een adequate manier gealarmeerd kunnen
worden.
Ten aanzien van onderdeel A zijn inmiddels maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van de
burgemeesters, de MOV’er en hun plaatsvervangers gemeentelijke sleutelfunctionarissen te
verbeteren. Hiermee is onderdeel A van de bestuursopdracht afgerond. De uitwerking van advies B is
te vinden in onderliggend advies van de werkgroep Interne Alarmering: ‘Alarmering; een advies voor
een adequate manier van alarmering van de ‘hulpverleners’ in de gemeentelijke kolom voor
Bevolkingszorg’.
Advies werkgroep Interne Alarmering
Uitgangspunt bij het advies is dat alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden de
alarmering van de gemeentelijke functionarissen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing zo veel
als mogelijk op een uniforme en eenduidige wijze vormgeven. Deze uniformiteit en eenduidigheid zijn
van toenemend belang. De betrokkenheid van de Gemeenschappelijke Meldkamer bij
pageralarmering, de ontwikkelingen rondom intergemeentelijke piketvormen en de directe
1
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betrokkenheid van het Regionaal Operationeel Team bij de aansturing van de gemeentelijke
processen zijn allemaal argumenten, welke pleiten voor eenduidigheid en uniformiteit.
Dit voorstel is diverse malen besproken (januari en april 2011) in het Dagelijks Bestuur. Daarbij werd
op dit voorstel niet definitief beslist omdat er aanvullende vragen werden gesteld. De aanvullende
vragen betroffen enerzijds de financiering van de aanschaf van een nieuw geautomatiseerd
belsysteem (vrijval van kosten van de huidige apparatuur bij de Brandweer) en anderzijds de wens tot
een nadere en eenduidige uitwerking van het begrip cruciale functies in de gemeentelijke
rampenbestrijdingsorganisatie.
De genoemde besprekingen in het DB hebben geleerd dat er verschillende invalshoeken zijn voor de
wijze waarop naar het onderwerp alarmering wordt gekeken. Deze invalshoeken lopen uiteen van de
wens tot uitrusting van een zo groot mogelijk aantal functies in de gemeentelijke
rampenbestrijdingsorganisatie met een pager, tot de gedachte dat uitsluitend de burgemeester (of
diens vervanger) en de MOV’er (al of niet in bovengemeentelijke piketdienst) dient te worden
gealarmeerd middels een pager en dat de overige functionarissen wel handmatig kunnen worden
gebeld als hun aanwezigheid is vereist.
De financiële vragen zijn inmiddels beantwoord. Zie hiervoor paragraaf 5 in het advies. Het verzoek tot
uniforme vaststelling van het begrip cruciale functies heeft op basis van een steekproef onder zes
gemeenten geleerd dat daar deels overeenstemming over is. (Zie bijlage 2 in het advies) Uit de
steekproef bleek overigens ook dat er geen uniforme benadering is over de wijze van alarmering.
Omdat het hebben van één uniforme regionale alarmeringssystematiek van groot belang is voor de
onderlinge uitwisselbaarheid en bovenlokale samenwerking adviseert de werkgroep Interne
Alarmering om:
- de eerstelijns functies te alarmeren door de GMK via de pager.
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- de tweede-, derde- en vierdelijn functies , te laten alarmeren middels gebruikmaking van een
geautomatiseerd belsysteem.
Naast de eerder uitgewerkte mogelijkheid van alarmeren via paging, zijn er twee andere
mogelijkheden. In de eerste plaats middels een geautomatiseerd belsysteem en in de tweede plaats
middels een handmatige belboom. Door de werkgroep zijn de voor- en nadelen van beide systemen
naast elkaar gezet.
Zoals bekend wordt verondersteld vanuit o.a. de resultaten uit de RADAR toets is het huidige
belsysteem sterk verouderd. Het huidige systeem draait op een oude server waardoor de kans op een
crash groot is. Daarnaast duurt de huidige alarmering langer dan wenselijk is, terwijl uitbreiding met
extra telefoonlijnen om de snelheid te verhogen niet mogelijk is.
Daarnaast heeft de leverancier van het huidige geautomatiseerde belsysteem schriftelijk aangegeven
geen verantwoordelijkheid meer te willen nemen voor het goed functioneren van het huidige systeem
(zie bijgevoegde brief commercieel directeur firma Respond van 27 juni 2011).
Het belsysteem is een ooit door de regionale brandweer aangeschaft en beheerde faciliteit ten
behoeve van de alarmering van gemeenten. Niet iedere gemeente maakt of maakte gebruik van dit
systeem. Tot nu toe worden echter wel de jaarlijkse onderhoudskosten omgeslagen over alle
gemeenten (via de inwonerbijdrage).

4. Kader
Wat willen we bereiken?
Een snelle en adequate alarmering van de functionarissen in de gemeentelijke crisisorganisatie ten
tijde van een (dreigende) calamiteit.
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5. Consequenties
Financieel
- Het huidige jaarlijkse budget voor de Communicator bedraagt € 14.600,- en dient voor de
vervanging voor een nieuwe geautomatiseerd belsysteem verhoogd te worden met € 6.200 tot
€ 20.800,-. Hetgeen neerkomt op een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,0082 per
inwoner.
- De kosten voor de aanschaf van de pagers worden direct door de gemeenten gedaan, zodat
daar geen financiële consequenties voor de regio aan verbonden zijn.
Capaciteit
- Bij de keuze voor een pager voor de gemeentelijke crisisorganisatie is multidisciplinaire
afstemming nodig in de voorbereiding.

6. Aandachtspunten en risico’s
Bij het niet tijdig nemen van een besluit bestaat het risico, dat bij een incident het huidige
geautomatiseerde belsysteem onbruikbaar blijkt, waardoor de gemeentelijke rampenorganisatie niet
tijdig en adequaat wordt gealarmeerd.

7. Implementatie en communicatie
Zodra het AB heeft ingestemd met het voorgestelde besluit, resteert de implementatie.
Tevens zal de regio over moeten gaan tot aanschaf van een nieuw geautomatiseerd belsysteem ten
behoeve van de gemeenten.

8. Bijlagen
1. Advies ‘Alarmering, een advies voor een adequate manier van alarmering van de ‘hulpverleners’ in
de gemeentelijke kolom voor “Bevolkingszorg”.

9. Historie besluitvorming
Eerdere behandeling in Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur besloot op 27 januari 2011:
1.
De financiën in het document nader te bezien;
2.
De variant waarin gebruik wordt gemaakt van een pager voor alle gemeentelijke
sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie nader uit te werken;
3.
Het aangepaste voorstel in een volgend DB in te brengen.
Ad1)
Ad2)

Ad3)

In hoofdstuk 5 is de financiële paragraaf geactualiseerd.
In hoofdstuk 3 is de variant uitgewerkt voor een pager voor alle gemeentelijke
sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie. Beschreven zijn de drie mogelijkheden,
belboom, belsysteem en paging.
Conform.

Het Dagelijks Bestuur besloot op 21 april 2011;
1.
De Coördinerend functionaris te verzoeken de cruciale functies in de gemeentelijke
crisisorganisatie te definiëren (‘minimale hoofdstructuur’) die middels pager gealarmeerd
moeten worden en deze te checken bij de gemeenten;
2
Voor deze minimale hoofdstructuur scenario’s en protocollen te ontwikkelen
3
Voorstellen opnieuw in te brengen in het DB
Ad1)
Ad2)
Ad3)

In paragraaf 3.2.2 van het advies staat een overzicht van cruciale functies. Dit overzicht is uit
de steekproef bij zes gemeenten opgemaakt.
Op pagina 13 ‘verloop alarmering pager’ staan beschreven een protocol en een scenario.
Conform.
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Het Dagelijks Bestuur besloot op 8 september 2011, na kennisname van het advies van de werkgroep
Interne Alarmering d.d. 16 augustus 2011, het Algemeen Bestuur voor te stellen:
1. Over te gaan tot vaststelling van een uniforme en eenduidige wijze van alarmering van de
(cruciale) eerstelijns functies (zie bijlage 1 in het advies) in de gemeentelijke crisisorganisatie door
de Gemeenschappelijke Meldkamer middels paging;
2. De alarmering van de tweede-, derde- en vierdelijns functies in de gemeentelijke crisisorganisatie
te laten plaatsvinden via een (vernieuwd) geautomatiseerd belsysteem;
3. Het huidige sterk verouderde geautomatiseerde belsysteem (Communicator) te vervangen door
aanschaffing van het systeem ‘Nerve Centre’ en de kosten hiervan om te slaan over de
gemeenten (dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage van €0,0082 per inwoner).
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Management samenvatting

Gemeenschappelijke Meldkamer

Via
Pager

Burgemeester
en/of
MOV’er

Cruciale functies
Gemeentelijke
crisisorganisatie

Gehele
Gemeentelijke
crisisorganisatie

Gemeentelijke
crisisorganisatie

Via Belboom

Via Belsysteem

Huidige systeem
onbetrouwbaar

Nieuw systeem

Nerve Centre

Communicator

= Huidige situatie

= Mogelijkheden voor vernieuwing
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Samenvatting belboom versus automatisch bellen
Er zijn twee mogelijkheden om te alarmeren, namelijk middels een zogenoemde belboom en
geautomatiseerd. De meest voor de hand liggende vormen van geautomatiseerd alarmeren zijn: een
belsysteem en pagers.
In tabel 1 staan de voor- en nadelen weergegeven van handmatige en geautomatiseerde alarmering.
Een automatisch systeem kan meerdere personen tegelijk alarmeren en is daardoor veel sneller.
Inmiddels zijn burgemeester, locoburgemeester en nagenoeg alle ambtenaren rampenbestrijding
voorzien van een pager. Sinds 1 mei 2011 is gestart met de regionale piketfunctionarissen
communicatieadviseur Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en hoofd actiecentrum voorlichting. Deze
functionarissen zijn voorzien van een pager en worden vanaf GRIP 2 automatisch gealarmeerd.
Tabel 1
Methode
Criteria
1) Tijd alarmering/ snelheid
2) Betrouwbaarheid
3) Rapportages
4) Tijd voorbereiding
5) Gebruiksvriendelijkheid
6) Overige (gemak, nuttig)
7) Financiën

Handmatig

Belsysteem

Pager

--+
-+
--+
++

+
+
++
-+
+
+
+

++
++
-++
-+
-+
--

Toelichting op tabel 1:
1) Handmatig bellen is veel tijd voor nodig. Bij een belsysteem zijn circa 100 personen binnen 15
minuten gealarmeerd en bij een pager zijn circa 100 personen vrijwel direct gealarmeerd.
2) Handmatig alarmeren is mensenwerk. Dit maakt het minder betrouwbaar. Geautomatiseerd bellen
is beter betrouwbaar. Pager heeft als voordeel dat bij uitval telefonie de medewerkers gealarmeerd
kunnen worden. Door de beperkte hostdekking van de pager kan het voorkomen dat het
alarmeringssignaal niet alle pagers bereikt. Bijvoorbeeld als de gealarmeerde met zijn pager in een lift
staat.
3) Handmatig rapportages opmaken kan leiden tot fouten en kost extra tijd. Bij een belsysteem worden
automatisch overzichten aangeleverd. Bij gebruik van pagers is het niet mogelijk om automatisch
overzichten aan te laten leveren.
4) Bij een handmatige belboom en een automatisch belsysteem is voor het muteren van gegevens
veel tijd nodig in de voorbereiding. Pagers dienen eenmalig geprogrammeerd te worden en daarvoor
is veel minder tijd nodig in de voorbereiding.
5) Bij gebruik van een handmatige belboom wordt gewerkt met lijstjes en zal er handmatig een
inzetrapportage opgesteld moeten worden.
Bij gebruik van een belsysteem zullen gegevens gemuteerd worden. Het opstellen van
inzetrapportages verloopt automatisch.
Bij gebruik van een pager is het een extra apparaat voor de gebruiker.
6) Bij een belboom en belsysteem zijn de persoonlijke telefoongegevens vastgelegd. De gebruiker
heeft doorgaans zijn eigen mobiele telefoon bij zich. Bij een pager is de gebruiker verplicht om de
pager als extra apparaat bij zich te dragen.
Door de leidinggevende van de GMK is aangegeven dat er op dit moment onvoldoende formatie is om
te zorgen voor verdere afhandeling van de overige gealarmeerde functionarissen van de
gemeentelijke kolom. In de gemeentelijke kolom dient in de betrokken gemeente een functionaris zich
bezig te houden met het informeren van de functionarissen die zijn gealarmeerd middels de pager.
7) Financieel overzicht 1
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Belboom
Geen directe kosten.
Ambtelijke tijd nodig voor
alarmeren.
Uitgaande van een
uurloon a € 75,-

Belsysteem
Bij het gebruik van een nieuw
belsysteem voor 25
gemeenten zijn de jaarlijkse
exploitatiekosten circa
€ 18.400,- per jaar.

Pager
Bij het gebruik van pager zijn de
jaarlijkse exploitatiekosten € 80,- per
stuk.

Uitgaande van één
oefening a één uur per
jaar voor 25 gemeenten
Kosten: € 1.875,Gebruik van een belboom
is doorgaans meer tijd
nodig dan één uur.
Daarnaast is vaker
oefenen een pre.

Ambtelijke tijd is minimaal.

Geen afschrijving.

Afschrijving belsysteem over
vier jaar.

Uitgaande van 25 gemeentelijke
crisisorganisaties a 100 personen zijn
de jaarlijkse exploitatiekosten circa
€ 200.000,- per jaar.
1
Uitgaande van 13 cruciale functies
keer 25 gemeenten zijn 325 pagers.
325 keer € 80,- = € 26.000,Daarnaast is ambtelijke tijd nodig voor
het alarmeren van de overige leden in
de crisisorganisatie.
Afschrijving pager over drie jaar.

Oefenen kan onbeperkt
uitgevoerd worden.

Samenvatting Communicator versus Nerve Centre:
Het huidige belsysteem, de Communicator, is om verschillende redenen aan vervanging toe. Het
belsysteem heeft verschillende knelpunten in de software en de server is oud waardoor hij elk moment
kan crashen.
Er zijn voor een belsysteem om automatisch te alarmeren twee mogelijkheden, namelijk middels de
‘Communicator’ (ook wel bekent onder de naam Call Out) en “Nerve Centre”.
Om te komen tot een advies voor welk belsysteem te kiezen, zijn onderstaande punten vergeleken.
In tabel 2 zijn de voor- en nadelen weergegeven van de Communicator en Nerve Centre. Voor het
offertetraject is geen ander belsysteem voorhanden om mee te nemen in het aanbestedingstraject.
Tabel 2
Updaten

Communicator

Nerve Centre

Nieuw belsysteem

1) Beschikbaarheid systeem
2) Betrouwbaarheid
3) Licentiekosten
4)Tijd voorbereiding
5) Gebruiksvriendelijkheid
6) Implementatie
7) Service contract
8) SMS versturen
9) Financiën

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Toelichting op tabel 2:
1) De Applicatie van Nerve Centre kent een beschikbaarheid van 99,97%. De applicatie van de
Communicator kent een beschikbaarheid van 93%
2) Vanuit verschillende veiligheidsregio’s komen geregeld klachten over het gebruik van de
Communicator. Nerve Centre bleek bij navraag dat het systeem naar tevredenheid te functioneren.
1

Uitgaande van de volgende functionarissen: Gemeentesecretaris, informatiemanager BT,
informatiecoördinator TBZ, coördinator voorlichting TBZ, maximaal 8 procesverantwoordelijken en
ondersteuningsteam. Plaatsvervangers zijn niet meegeteld.
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3) De licentiekosten van ‘Nerve Centre’ zijn voordeliger, omdat deze slechts eenmalig betaald hoeven
te worden. De licentiekosten voor de Communicator blijven jaarlijks doorlopen.
4) Bij het updaten van de Communicator is het niet nodig om de huidige gegevens opnieuw in te
voeren. Bij het aanschaffen van Nerve Centre zullen gegevens opnieuw ingevoerd moeten worden.
5) Het werken met de Communicator wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Nerve Centre wordt als
gebruiksvriendelijk ervaren.
6) Nerve Centre is een nieuw systeem, waarvoor instructie nodig voor is.
7) Uit berekening blijkt dat het service contract van Nerve Centre voordeliger is.
8) Nerve Centre is voordeliger bij het aanschaffen van deze optionele mogelijkheid.
9) Vergelijking aanbiedingen van Nerve Centre en de Communicator zijn de kosten voor hardware,
software, installatie, opleiding en sms mogelijkheid berekend op basis van vier jaar.
Financieel overzicht 2
Nerve Centre

Communicator

Hard- en software
Installatie
Opleiding
SMS mogelijkheid

€ 27.840,€ 19.739,€ 1.800,€ 5.030,-

€ 55182.€ 3.640,€
0,€ 4.080,-

Totaal

€ 54.409,-

€ 62.902,-

Exploitatie jaarlijkse afschrijvingskosten
Rente geïnvesteerd vermogen a 4%
Onderhoudskosten

€ 54.409,- : 4 =
€ 13.602,€
544,€ 4.290,-

€ 62.902,- : 4 =
€ 15.725,€ 629,€ 9.060,-

Totaal

€ 18.436,-

€ 25.414,-

Financieel overzicht 3
Kosten per jaar
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Advies
Teneinde de alarmering van gemeentelijke crisisorganisaties zo goed mogelijk te laten functioneren
wordt geadviseerd om
A. te kiezen voor een geautomatiseerd systeem;
B. te kiezen voor een belsysteem;
C. te kiezen voor een handmatige alarmering als back-up.
D. Vaststellen van protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Hieronder worden de adviezen kort toegelicht:
A. Handmatig of geautomatiseerd?
Geautomatiseerd omdat de alarmeringstijd korter is en grote groepen in 1 keer gealarmeerd
kunnen worden.
B. Welke geautomatiseerde methode?
Een belsysteem omdat er zonder al te veel moeite, binnen korte tijd een grote groep personen
gealarmeerd kan worden waarbij de inzet opkomst direct duidelijk is. En omdat paging niet in
verhouding staat tot het, naar verwachting 1 keer per circa 5 à 10 jaar, alarmeren van een
medewerker uit een crisisorganisatie.
Indien men lokaal grote waarde hecht aan het ongestoord en snel kunnen alarmeren ten tijde van
een crisissituatie, kan men er voor kiezen om de medewerkers met cruciale functies of de gehele
gemeentelijke crisisorganisatie te voorzien van een pager. De extra kosten zijn dan voor de
betreffende gemeente. De consequentie is wel dat er lokaal een functionaris verantwoordelijk
gesteld moeten worden voor het informeren van de gealarmeerde gemeentelijke functionarissen.
C. Welk back-up systeem?
Indien het geautomatiseerd systeem uitvalt, zou als back-up het handmatig alarmeren ingezet
moeten worden. Een actuele belboom moet voorhanden zijn.
D. Vaststellen protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Bij grote calamiteiten kan het voorkomen dat de telefonie uitvalt c.q. ernstige hinder optreedt. Een
actuele adressenlijst moet voorhanden zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat het op dit moment niet haalbaar is om te komen tot een eenduidig
advies met betrekking tot de alarmering voor alle gemeentelijke crisisorganisaties. Er is sprake van
diversiteit in het alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisaties in de Veiligheidsregio Hollands
Midden. Daarom adviseert de werkgroep om de alarmering van tweede-, derde-, en vierdelijns
functies naar keuze van de gemeente(n) te laten invullen. Wel dient ter vervanging van de
‘Communicator’ een nieuw automatisch belsysteem aangeschaft te worden.

Financiële dekking
Het te dekken budget dient vanuit het programma brandweer doorgeschoven te worden naar het
programma oranje kolom. Bij de aanschaf van het belsysteem van Nerve Centre is een verhoging van
de inwonersbijdrage van € 0,0082 nodig.
Financieel overzicht 7
Inwonersbijdrage
De inwonersbijdrage oranje kolom gaat omhoog met

€ 0.0277

De inwonersbijdrage brandweer gaat omlaag met

€ 0,0195

Verhoging inwonersbijdrage:

€ 0,0082
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1. Inleiding
In de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een snelle en adequate alarmering van de onmiddellijk
bij de hulpverlening betrokken organisaties en personen van de gemeentelijke organisatie een
2
absolute noodzaak. Primaire alarmering van gemeentelijke sleutelfunctionarissen (burgemeester en
3
MOV-ers ) gebeurt door de gemeenschappelijke meldkamer (GMK). De verdere alarmering van de
interne gemeentelijke crisisorganisaties is een verantwoordelijkheid van de lokale medewerker
openbare orde en veiligheid (MOV’er). Deze functionaris alarmeert in de regel niet eerder dan dat
hij/zij contact heeft gehad met de burgemeester.
Voor de interne alarmering voor de overige functionarissen in de gemeentelijke crisisorganisatie wordt
binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘belboom’ en de
Communicator/ ‘Call Out’. De belboom is een handmatige procedure. De Communicator is een
geautomatiseerd systeem waarmee het mogelijk is om in korte tijd een grote groep personen te
alarmeren. Het technisch en functioneel beheer van de Communicator werd belegd bij de Regionale
Brandweer Hollands Midden. Diverse ervaringen hebben aangetoond dat de wijze van alarmeren door
middel van de Communicator niet altijd probleemloos verloopt.
In de aanloop naar de praktijktoets RADAR (2009) bleek dat het functionele beheer niet op orde was
en dat de technische ondersteuning bij storingen buiten kantooruren niet vlekkeloos verliep. Tijdens
de praktijktoets RADAR (2009) zijn onder andere twee problemen met het alarmeren naar voren
gekomen. De telefoonnummers van de functionarissen bleken niet volledig of actueel, waardoor een
tijdige alarmering niet mogelijk was. Daarnaast is gebleken dat het systeem vastliep door een storing
in de Communicator. Een ernstige vertraging van de interne alarmering van de betrokken gemeenten
was het gevolg.
Bovenstaande constateringen noodzaken tot verbetering van de interne alarmering. Onder leiding van
de coördinerend functionaris is een werkgroep Interne Alarmering ingesteld. De werkgroep heeft de
opdracht gekregen te komen met een advies tot verbetering van:
A. De bereikbaarheid van de burgemeesters, de MOV’ers en hun plaatsvervangers door de GMK
Hollands Midden in het geval van een calamiteit;
B. De waarborging van de interne alarmering van de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands
Midden, zodat de gemeentefunctionarissen op een adequate manier gealarmeerd kunnen
worden.
Ten aanzien van onderdeel A zijn inmiddels maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van de
burgemeesters, de MOV’er en hun plaatsvervangers te verbeteren. Hiermee is onderdeel A van de
bestuursopdracht afgerond. De uitwerking van advies B is te vinden in het voorliggende advies.

2
In dit rapport wordt bedoeld met sleutelfunctionarissen de burgemeester, de locoburgemeester, de MOV’er en plaatsvervanger
van de MOV’er.
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2. Werkwijze

2.1 Afbakening
De opdracht aan de werkgroep omvat twee onderdelen. Ten aanzien van onderdeel A zijn inmiddels
maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van de gemeentelijke sleutelfunctionarissen te
verbeteren. Vrijwel alle burgemeesters en MOV’ers zijn uitgerust met een pager. De GMK alarmeert
met behulp van een pager burgemeesters en MOV’ers gelijktijdig met de hulpdiensten. Hiernaast
worden de actuele bereikbaarheidsgegevens van de burgemeesters, MOV’ers en hun
plaatsvervangers periodiek gecontroleerd. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) zorgt
voor de coördinatie. Onderdeel B vraagt om uitwerking.
Bovenstaande maatregelen voorzien in een voldoende oplossing voor de actuele
bereikbaarheidsgegevens van de burgemeester en MOV’ers. Daarom richt het voorliggende advies
zich op de manier hoe de waarborging van de interne alarmering het beste kan plaatsvinden.

2.2 Aanpak
Om te inventariseren wat de behoefte binnen de regio is ten aanzien van de interne alarmering is een
aantal uitgangspunten opgesteld. Aan elke gemeente is gevraagd aan te geven welke uitgangspunten
als wens of als eis moet worden gesteld aan de manier van alarmeren. De uitkomst van deze
inventarisatie heeft geleid tot een eisen- en wensen lijst.
Op basis van de eisen en wensen lijst is gekeken welke manier van alarmeren het beste aansluit bij
de behoefte binnen de regio. Uit de eisen en wensen lijst is een aantal criteria te bepalen, zoals
snelheid en kosten. Om dit goed te kunnen beoordelen zijn verschillende manieren van alarmeren
beoordeeld. Hierbij is ook gekeken naar ervaringen in de Veiligheidsregio Haaglanden.
Gebleken is dat voornamelijk gebruik gemaakt wordt van twee systemen, deze sluiten het beste aan
bij de behoefte binnen de regio. De beheerders van deze systemen zijn uitgenodigd om de systemen
te presenteren en er zijn offertes aangevraagd. Op basis van deze informatie heeft een inhoudelijke
en financiële toetsing plaatsgevonden. Bij de keuze van een nieuw systeem wordt aandacht besteed
aan de kosten van investering en onderhoud zodat de regio niet meer voor onverwachte uitgaven
komt te staan. In hoofdstuk vijf wordt verder ingegaan op de financiële consequenties.
Ook is binnen de regio de wijze van alarmeren geïnventariseerd. Het blijkt dat niet enkel gebruik
gemaakt wordt van de Communicator (Call Out). De belboom wordt veel gebruikt als back-up voor de
Communicator. Een aantal gemeenten maakt enkel gebruik van een belboom. Deze informatie is
meegenomen in het onderzoek naar een beste manier van de interne alarmering. Hier volgt meer over
in het volgende hoofdstuk.
Dit heeft geleid tot een voorstel welke diverse malen is besproken (januari en april 2011) in het
Dagelijks Bestuur. Daarbij werd op dit voorstel niet definitief beslist omdat er aanvullende vragen
werden gesteld. De aanvullende vragen betroffen enerzijds de financiering van de aanschaf van een
nieuw geautomatiseerd belsysteem (vrijval van kosten van de huidige apparatuur bij de Brandweer) en
anderzijds de wens tot een nadere en eenduidige uitwerking van het begrip cruciale functies in de
gemeentelijke crisisorganisatie.
De genoemde besprekingen in het DB hebben geleerd dat er verschillende invalshoeken zijn voor de
wijze waarop naar het onderwerp alarmering wordt gekeken. Deze invalshoeken lopen uiteen van de
wens tot uitrusting van een zo groot mogelijk aantal functies in de gemeentelijke crisisorganisatie met
een pager, tot de gedachte dat uitsluitend de burgemeester (of diens vervanger) en de MOV’er (al of
niet in bovengemeentelijke piketdienst) dient te worden gealarmeerd middels een pager en dat de
overige functionarissen wel handmatig kunnen worden gebeld als hun aanwezigheid is vereist.
De financiële vragen zijn inmiddels beantwoord. Zie hiervoor paragraaf 5. Het verzoek tot uniforme
vaststelling van het begrip cruciale functies heeft op basis van een steekproef onder zes gemeenten
geleerd dat daar deels overeenstemming over is. Zie bijlage 2.
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2.3 Eerdere behandeling in Dagelijks Bestuur
Deze notitie is behandeld in het Dagelijks Bestuur van 27 januari 2011 en 21 april 2011.

Het Dagelijks Bestuur besloot op 27 januari 2011:
1.
De financiën in het document nader te bezien;
2.
De variant waarin gebruik wordt gemaakt van een pager voor alle gemeentelijke
sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie nader uit te werken;
3.
Het aangepaste voorstel in een volgend DB in te brengen. (actie R. Bitter)
Ad1)
Ad2)

Ad3)

In hoofdstuk 5 is de financiële paragraaf geactualiseerd.
In hoofdstuk 3 is de variant uitgewerkt voor een pager voor alle gemeentelijke
sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie. Beschreven zijn de drie mogelijkheden,
belboom, belsysteem en paging.
Conform.

Het Dagelijks Bestuur besloot op 21 april 2011;
1.
De Coördinerend functionaris te verzoeken de cruciale functies in de gemeentelijke
crisisorganisatie te definiëren (‘minimale hoofdstructuur’) die middels pager gealarmeerd
moeten worden en deze te checken bij de gemeenten;
2
Voor deze minimale hoofdstructuur scenario’s en protocollen te ontwikkelen
3
Voorstellen opnieuw in te brengen in het DB
Ad1)
Ad2)
Ad3)

In paragraaf 3.2.2 staat een overzicht met cruciale functies. Dit overzicht is uit de
inventarisatie bij de gemeenten opgemaakt..
Op pagina 13 ‘verloop alarmering pager’ staan beschreven een protocol en een scenario.
Conform.
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3. Mogelijkheden voor de interne alarmering
Voor een snelle en adequate manier van intern alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisatie
hebben de leden van de werkgroep diverse mogelijkheden onderzocht. Duidelijk is dat een eerste
keuze ligt in het handmatig dan wel geautomatiseerd alarmeren. Onderstaand worden de beide
mogelijkheden verder toegelicht en vervolgens worden de twee mogelijkheden afgezet tegen criteria.
3.1 Handmatig alarmeren versus geautomatiseerd alarmeren
De werkgroep concludeert dat er nog steeds maar twee mogelijkheden zijn om handmatig te
alarmeren, namelijk middels een zogenoemde belboom en fysiek alarmeren. Voor het
geautomatiseerd alarmeren zijn legio mogelijkheden. Deze methode heeft een reeds lange
geschiedenis achter de rug en wordt thans nog volop ontwikkeld. De meest voor de hand liggende
vormen van geautomatiseerd alarmeren zijn: een belsysteem en pagers.
In tabel 1 op pagina 18 staan voor- en nadelen weergegeven van handmatige en geautomatiseerde
alarmering. Als uitgangspunt is de wensen- en eisenlijst gebruikt, welke door MOV’ers uit de VRHM is
ingevuld. Handmatig alarmeren als gebruiksmethode heeft natuurlijk zowel voor- als nadelen. De tijd
die nodig is om te alarmeren is erg lang. Dit heeft te maken met het simpele feit dat het gaat om
menselijk handelen, vaak door één persoon. Een automatisch systeem kan meerdere lijnen tegelijk
bellen en is daardoor veel sneller. Daarnaast geeft een automatisch systeem een eenzijdig bericht af,
waardoor geen dialoog kan ontstaan. Bij handmatig alarmeren is er mogelijkheid dat er dialoog
ontstaat waardoor het alarmeren langer duurt.
Zoals gezegd is handmatig alarmeren mensenwerk. Dit maakt het minder betrouwbaar. Het alarmeren
met behulp van een belsysteem geeft direct na het bellen een overzicht van de personen die (op welk
tijdstip) inzetbaar zijn. Bij handmatig alarmeren is dit ook mogelijk, maar moet dan mondeling worden
doorgegeven aan de beller, waarop deze een lijst moet maken en doorgeven aan één centraal
persoon die alle lijsten verzameld. Aangezien deze weg langer is, duurt het ook langer voor het
overzicht gereed is.
Beide systemen vergen gegevensbeheer. Voor een automatisch belsysteem betekent dit dat alle
gegevens (NAW, tel/mob) ingevoerd en bijgehouden moeten worden in het systeem. Er is één
centraal systeem wat het overzichtelijk maakt.
Bij het handmatig alarmeren betekent dit dat alle gegevens ingevoerd en bijgehouden moeten worden
in een lijst (papier/digitaal). Deze lijst moet vervolgens weer aan alle betrokkenen worden uitgedeeld.
Dit kost meer tijd en is minder betrouwbaar.
Het handmatig alarmeren heeft, naast menselijke inspanning, geen extra kosten. Het automatisch
alarmeren heeft in verhouding een hoge investering.
De gebruiksvriendelijkheid is afhankelijk van het type systeem. Maar over het algemeen valt te zeggen
dat de gebruiksvriendelijkheid van een automatisch systeem beter is dan van het handmatig
alarmeren. Bij het laatste moet namelijk rekening worden gehouden met het handmatig bijhouden van
(digitale) lijsten.

3.2 Geautomatiseerd alarmeren
Zoals eerder aangeven zijn er diverse mogelijkheden om geautomatiseerd te alarmeren. Hieronder
worden de mogelijkheden beschreven.

3.2.1 Paging
In januari 2010 bleek bij de stroomuitval in de Duin- en Bollenstreek dat een groot deel van de vasteen mobiele telefonie niet meer functioneerde. Het alarmeren van de gemeentelijke kolom verliep via
telefonische alarmering slecht.
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In het Dagelijks Bestuur van 27 januari 2011 is gevraagd om een advies te geven over de invoer van
pagers.
De burgemeester, locoburgemeester, MOV’er, voorlichters, informatiemanager en alle andere leden in
de gemeentelijke crisisorganisatie kun je voorzien van een pager. Er zijn voordelen en nadelen bij het
voorzien van pagers aan de functionarissen in de gemeentelijke kolom.
Inmiddels zijn burgemeester, locoburgemeester en nagenoeg alle ambtenaren rampenbestrijding
voorzien van een pager.
Voordelen:
o Alarmeren gaat sneller.
o De GMK alarmeert de burgemeester, locoburgemeester en MOV’er tegelijk met de
operationele diensten.
o Grote betrouwbaarheid (onbetrouwbaar telefoonnet tijdens rampen). De pager werkt
middels het C2000 systeem, wat een solide systeem is voor alarmering. Dit betekent dat
er zelfs bij uitval van (mobiele) telefonie borging is van alarmering.
o Toevoegen van alarmering buurgemeenten mogelijk.
o Overige functionarissen in de gemeentelijke crisisorganisatie kunnen automatisch
gealarmeerd worden vanaf GRIP 2.
Nadelen:
o

o

o
o

o

o
o
o

o

Door de pager te activeren heeft de GMK aan de alarmeringsplicht voldaan. De
burgemeester heeft echter met de pager alarmering niet voldoende informatie om besluit
te nemen om een gemeentelijk team bijeen te roepen.
Controlefunctie ontbreekt. Dat wil zeggen dat de GMK alleen een bericht uitbrengt op de
pager en niet weet of de houder van de pager actie onderneemt. Omdat er geen
ontvangstbevestiging zit op een pager, is in eerste instantie niet duidelijk of de ontvanger
de boodschap heeft ontvangen. Dat betekent dat er geen eenduidig overzicht is van
degenen die opkomen.
De burgemeester en MOV’er moeten zelf terugbellen naar de GMK voor informatie.
De overige functionarissen moeten zelf terugbellen naar een medewerker van de
betrokken gemeente. Zij mogen niet naar de GMK bellen in verband met beschikbare
capaciteit op de GMK. De huidige beschikbare capaciteit van de GMK is niet berekend op
inzet van de medewerkers GMK voor het beantwoorden van telefoongesprekken van de
overige functionarissen uit de gemeentelijke kolom. Vooral ten tijde vanaf een GRIP 2
incident is sprake van een hoge werkdruk.
Beperkte informatieoverdracht vanuit GMK. De leden in de gemeentelijke crisisorganisatie
mogen niet naar de GMK bellen in verband met de grote werkdruk die dan zou ontstaan
bij de GMK.
Extra apparaat om bij je te dragen.
Mogelijk vaststelling van een (piket)regeling en/of een beschikbaarheidsvergoeding aan
de gebruiker van de pager.
Bij minder dan drie functionarissen per functie in één gemeente moet structureel een
beroep worden gedaan op de buurgemeenten. Er is een intergemeentelijke (piket)regeling
noodzakelijk om de X aantal (piket)uren op jaarbasis in te vullen door X aantal
(piket)functionarissen.
Het hebben van een pager vraagt een zeer grote mate van betrouwbaarheid van de
houder. Overigens; De procesverantwoordelijken en andere bepaalde functionarissen in
een crisisorganisatie worden voor meerdere jaren niet daadwerkelijk gealarmeerd voor
een GRIP situatie, waardoor men soms geneigd is de pager niet meer altijd bij zich te
dragen.

12

Overwegingen:
Het wel slagen dat de leden in de crisisorganisatie bereikbaar zijn via een pager in de verschillende
gemeenten is afhankelijk van verschillende factoren.
- Er zal draagvlak nodig zijn om de leden te laten werken met een pager. Daarvoor is een
goede (piket)regeling, c.q. intergemeentelijke (piket)regeling nodig. Om alle leden in de
crisisorganisatie een (piket)regeling aan te bieden brengt hoge kosten met zich mee.
- Bij de gemeenten werken mensen die taken in de crisisorganisatie als nevenfunctie (naast
hun dagelijkse werkzaamheden) verrichten. De crisisorganisatie is een slapende
organisatie. Daarnaast hebben maar weinig gemeenten regelmatig te maken met een ramp
of crisis.
- De afgelopen vijf jaar zijn er twintig GRIP 2, vier GRIP 3 en één GRIP 4 situaties geweest in
de gehele regio. Gemiddeld komen per jaar per gemeente 0,16 GRIP 2, 0,032 GRIP 3 en
0,008 GRIP 4 situaties voor. Veelal zijn in deze situaties geen of slechts een klein deel van
de crisisorganisatie ingeschakeld. Zie tabel GRIP incidenten.
- Als medewerkers de gehele vrije tijd met een pager moeten rondlopen, staat dat niet in
verhouding. Daarbij betekent dit een (te) grote belasting op het privéleven van de
medewerker. Ook de noodzaak wordt niet als zodanig ervaren.
Een lid in de crisisorganisatie, welke deel uit maakt van bijvoorbeeld het deelplan Schade
zal mogelijk in de komende vijf a tien jaar één keer gealarmeerd worden.
TABEL GRIP INCIDENTEN
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAAL aantal Grip per regio per 5 jaar
GEMIDDELD aantal Grip per regio per jaar
GEMIDDELD aantal Grip per gemeente per
jaar
aantal jaren per Grip per gemeente
aantal maanden per Grip per gemeente
aantal weken per Grip per gemeente
aantal dagen per Grip per gemeente

GRIP1 GRIP2 GRIP3
GRIP4
8
1
0
0
10
4
2
0
17
6
1
0
17
5
1
0
13
4
0
1
65
20
4
1
13
4
0,8
0,2
0,52
0,16
0,032 0,008
1,92
6,25
31,25
125
23,08
75
375 1500
100
325
1625 6500
701,92 2281,25 11406,25 45625

De pager is in geval van een grootschalige stroomuitval het beste middel om te alarmeren. Echter
gezien de nadelen en de frequentie van voorkomen van een grootschalige en langdurende
stroomuitval, kan beter worden overwogen om in deze specifieke casus een alternatieve alarmering uit
te werken. Zonder enig onderzoek naar andere passende oplossingen, valt al te noemen:
- Inzet van ordonnansen om de leden in de eigen gemeente te alarmeren.
- Opstellen van draaiboeken in geval van een stroomuitval en hierin afspraken vastleggen dat
de leden in de crisisorganisatie welke in het getroffen gebied verblijven, op eigen initiatief
naar het gemeentehuis komen.
- Een invliegteam van een gemeente buiten de ramp alarmeren.
Verloop alarmering pager
Bij een calamiteit alarmeert de centralist van de GMK de burgemeester en de MOV’er tegelijkertijd met
de hulpdiensten. De burgemeester en de MOV’er bellen na alarmering met de centralist van de GMK
voor meer informatie. De burgemeester en de MOV’er stemmen voorts met elkaar af welke leden van
de crisisorganisatie gealarmeerd moeten worden.
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Protocol
4
Indien in de toekomst de overige leden van de gemeentelijke kolom via paging gealarmeerd worden,
dan verloopt dit via de centralist van de GMK. De overige leden van de gemeentelijke
crisisorganisaties kunnen automatisch gealarmeerd worden vanaf GRIP 2. Hiervoor zijn geen extra
handelingen nodig voor de centralist van de GMK. De overige leden uit de gemeentelijke
crisisorganisatie mogen niet terugbellen naar de GMK, omdat de capaciteit van de GMK hier niet op is
berekend. De overige leden van de gemeentelijke crisisorganisatie moeten terugbellen naar een
medewerker van de betrokken gemeente. Voor de hand ligt om hen terug te laten bellen naar de
MOV’er. Echter veelal zal de MOV’er ook volop bezig zijn en niet direct alle inkomende gesprekken
5
kunnen beantwoorden .
Zoals eerder aangegeven is bij een grote calamiteit het erg druk met werkzaamheden op de werkvloer
van de GMK. Door de leidinggevende van de GMK is aangegeven dat er op dit moment onvoldoende
formatie is om te zorgen voor extra handelingen voor de gemeentelijke kolom.
Na gealarmeerd te zijn, zullen de gealarmeerde leden terug moeten bellen voor meer informatie over
het incident. De pager is namelijk niet geschikt om informatie over te brengen. Dit komt door het
beperkt aantal karakters per alarmering. Bij 13 cruciale functies wordt 13 x teruggebeld. Uitgaande dat
een gesprek minimaal 2 minuten duurt, is circa een half uur nodig voor het overbrengen van een
handelingsperspectief, c.q. overige informatie aan de gealarmeerde persoon.
De gealarmeerde functionaris heeft informatie nodig om een beeld te verkrijgen over het aantal in te
zetten leden van de betreffende actiecentra. Hierna dient de gealarmeerde functionaris de overige
leden te alarmeren via de zogenaamde belboom of belsysteem. Ook dit kost tijd.

3.2.2 Cruciale functies gemeentelijke crisisorganisatie
De minimale hoofdstructuur, welke nodig is voor het alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisatie
bestaat uit de volgende functionarissen;
Voor het gemeentelijke beleidsteam
- Burgemeester, c.q. locoburgemeester
- Gemeentesecretaris, c.q. locogemeentesecretaris
- Bestuursvoorlichter
- MOV’er
- Informatiemanager BT
- Notulist
Voor het team bevolkingszorg
- Technisch voorzitter
- Informatiecoördinator TBZ
- Coördinator communicatie
- Procesverantwoordelijke Opvang & Verzorgen
- Procesverantwoordelijke Registratie van slachtoffers
- Procesverantwoordelijke Inzamelen van besmette waren
- Procesverantwoordelijke Uitvaartverzorging
- Procesverantwoordelijke Voorzien in primaire levensbehoefte
- Procesverantwoordelijke Schade
- Procesverantwoordelijke Milieu
- Procesverantwoordelijke Nazorg
- Notulist
Ondersteuningsteam
4
5

Hoofd ondersteuningsteam
Bodes
ICT medewerkers
Overige

Uitgaande van de 13 cruciale functies en niet de gehele crisisorganisatie
Overwogen kan worden om de gemeentesecretaris van de betrokken gemeente hierin een verantwoording te geven.
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Onderverdeling cruciale functies
Eerstelijns:
•
•

Burgemeester
MOV’er

* huidige stand van zaken is dat in ieder geval deze twee functies als cruciaal worden bestempeld en
gealarmeerd worden door de GMK middels paging. Alleen deze functionarissen hebben de
mogelijkheid om contact te leggen met de GMK om zich te laten informeren.
Tweedelijns:
•
•
•
•
•

Informatiemanager BT
Bestuursvoorlichter
Gemeentesecretaris
Informatiecoördinator TBZ (afhankelijk van lokale borging beschikbaarheid IM/IC)
Eventuele technisch voorzitter TBZ

* de tweedelijns functionarissen worden ook als cruciaal bestempeld, maar hebben toch duidelijk een
andere positionering dan de eerstelijns functionarissen. Met betrekking tot de alarmering van deze
functionarissen is geen eenduidig beeld weer te geven. Een aantal gemeenten hebben er voor
gekozen en kiezen er voor om onderdelen van deze lijn via de pager te alarmeren, maar de meeste
gemeenten kiezen voor een belsysteem.
Derdelijns:
•
•
•
•

Coördinator communicatie
Procesverantwoordelijke CRIB
Procesverantwoordelijke Opvang & Verzorgen
ICT/Ondersteuning/Bodes

Vierdelijns:
•
•
•
•

Procesverantwoordelijken overige processen
Hoofden AC
Medewerkers AC/ overige functionarissen
Notulisten

* de derdelijns en vierdelijns functionarissen worden op dit moment in principe gealarmeerd middels
een belsysteem (automatisch belsysteem of belboom). De meerderheid van de gemeente ziet hier ook
geen noodzaak tot wijziging.
De wijze van alarmering van genoemde tweede-, derde- en vierdelijns functies kan op diverse
manieren geschieden. Naast de eerder uitgewerkte mogelijkheid van alarmeren via paging, zijn er
twee andere mogelijkheden. In de eerste plaats middels een geautomatiseerd belsysteem en in de
tweede plaats middels een handmatige belboom. Door de werkgroep zijn de voor- en nadelen van
beide systemen naast elkaar gezet. Ondanks het feit dat ook de werkgroepleden gelet op de
toenemende samenwerking tussen gemeenten, de grootst mogelijke uniformiteit in de te hanteren
systemen bepleiten, constateert de werkgroep dat nog niet alle gemeenten om hen moverende
redenen willen afwijken van hun huidige systeem.
De onderverdeling van eerste-, tweede-, derde- en vierdelijns cruciale functies is door de leden van de
werkgroep alarmeren en bereikbaarheid opgesteld. Van belang is om aan te geven dat in de
gemeenten en van de leden van de werkgroep de meningen zeer uiteen lopen wie een cruciale functie
heeft en op welke manier gealarmeerd moet worden. Er is geen standpunt in te nemen wie tot de
tweede-, derde-, of vierdelijns aangemerkt kan worden. Daarnaast is er geen overeenstemming over
de manier van alarmeren per functionaris. Voor elke functie wordt verschillend gedacht voor inzet van
een pager, automatisch belsysteem en een handmatige belboom. Zie bijlage 2.
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Scenario
In dit scenario staat beschreven het alarmeren middels pagers van de cruciale functies in de
gemeentelijke crisisorganisatie. De gemeentelijke crisisorganisatie wordt vanaf GRIP 2 ingezet voor
de werkzaamheden voor de bevolkingszorg.
GRIP 0 & 1
Uiteraard kan in deze situaties gekozen worden voor inzet van gemeentefunctionarissen. Te denken
valt aan het actiecentrum voorlichting en een actiecentrum milieu bij een asbestbrand, waarbij niet is
opgeschaald tot GRIP 2. De dienstdoende MOV’er zal dan zelf de betreffende functionarissen uit de
gemeentelijke crisisorganisatie alarmeren.
Een uitzondering hierop zijn de piketfunctionarissen die per 1 mei 2011 zijn gekomen. Dit zijn de
adviseur communicatie GBT en hoofd actiecentrum voorlichting. De dienstdoende MOV’er kan via de
centralist van de GMK deze twee functionarissen alarmeren middels de pager. De gealarmeerde
adviseur communicatie GBT en hoofd actiecentrum voorlichting dienen terug te bellen naar de
dienstdoende MOV’er. Vanaf GRIP 2 worden de adviseur communicatie GBT en hoofd actiecentrum
voorlichting automatisch gealarmeerd. Zij zullen aan de hand van het bericht in de pager zien, welke
gemeente betrokken is bij de GRIP 2 en bellen op eigen initiatief de dienstdoende MOV’er van de
betrokken gemeente.
GRIP 2, 3 & 4
In het geval dat gemeente x betrokken raakt bij een asbestbrand, waarbij opgeschaald wordt naar
GRIP 2 of hoger zullen de functionarissen met een cruciale functies van de gemeentelijke
crisisorganisatie automatisch via de pager een bericht ontvangen op hetzelfde moment als die van de
burgemeester en de MOV’er. Na overleg tussen de burgemeester en de MOV’er wordt bepaald welke
actiecentra operationeel moeten worden. Na paging alarmering dienen de overige gealarmeerde
functionarissen uit de gemeentelijke kolom telefonisch contact te leggen met de MOV’er of een andere
medewerker uit de gemeente voor verdere instructies.
Bij inzet van een beperkt team bevolkingszorg ten gevolge van een asbestbrand, waarbij slachtoffers
opgevangen moeten worden, zullen de procesverantwoordelijke van een aantal deelprocessen
verzocht worden om naar het gemeentehuis te komen. De overige procesverantwoordelijke kunnen op
afroep stand-by blijven. Dit zal in telefonisch overleg plaatsvinden.
De procesverantwoordelijken kunnen zorgen dat de overige leden uit de actiecentra en het
ondersteuningsteam worden gealarmeerd middels een belboom of middels een belsysteem. De
voorkeur gaat uit naar een belsysteem, omdat de procesverantwoordelijke zich bezig kan houden met
andere werkzaamheden.
Indien de asbestbrand zorgt voor uitval van telefonie, c.q. stroom wordende cruciale functies middels
de pager gealarmeerd. Op dat moment heeft de pager een zekere meerwaarde. Vooraf dient
vastgelegd te zijn, hoe men moet handelen bij uitval van telefonie. Immers de gealarmeerden kunnen
geen telefonische verbinding krijgen met de MOV’er. Als afgesproken is dat zij in dit geval naar het
gemeentehuis moeten komen, zullen zij ook de overige leden van de verschillende actiecentra en het
ondersteuningsteam fysiek moeten alarmeren. Hiervoor is in paragraaf 3.4 een protocol voor
geschreven.

16

Kosten pager
De aanschaf van een pager kost circa € 200,- per stuk. Een gemeentelijke crisisorganisatie bestaat uit
gemiddeld 100 medewerkers. Uitgaande dat alle medewerkers worden voorzien van een pager,
komen de kosten voor aanschaf van pagers op circa € 20.000,- per gemeente. Aanschafkosten over
de gehele regio bedragen dan € 500.000,-. Per pager zijn de onderhoudskosten € 25,- per jaar.
De jaarlijkse exploitatiekosten per pager zijn € 80,-. Per jaar zijn de exploitatiekosten voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden € 200.000,-.
Indien alleen de cruciale functionarissen worden voorzien van een pager, komen de exploitatiekosten
voor aanschaf van pagers op circa € 26.000,- per jaar voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Uitgegaan is van 13 cruciale functies per gemeente. 13 X 25 gemeenten = 325 pagers.
325 keer € 80,- = € 26.000,-.
In paragraaf 3.2.2 zijn de cruciale functionarissen van de gemeentelijke crisisorganisatie nader
omschreven. De plaatsvervangers zijn niet meegeteld.
De afschrijving voor een pager is over drie jaar. De structurele post pager dient na 3 jaar te worden
vervangen.
Naast de aanschaf van de pager is ambtelijke tijd nodig voor het alarmeren van de overige leden in de
crisisorganisatie. Deze kosten zijn niet berekend.

Pager
Bij het gebruik van pager zijn de jaarlijkse exploitatiekosten € 80,- per stuk.
Uitgaande van 25 gemeentelijke crisisorganisaties a 100 personen zijn de jaarlijkse
exploitatiekosten circa € 200.000,- per jaar.
Uitgaande van 13 cruciale functies keer 25 gemeenten zijn 325 pagers.
325 keer € 80,- = € 26.000,Daarnaast is ambtelijke tijd nodig voor het alarmeren van de overige leden in de crisisorganisatie.
Afschrijving pager over drie jaar.
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3.2.3 Belsysteem
Met een geautomatiseerd belsysteem is het mogelijk om binnen korte tijd grote groepen mensen te
alarmeren. Een dergelijk systeem wordt geactiveerd door een MOV’er en vervolgens belt het systeem
vanuit een aantal telefoonlijnen en geeft een specifieke boodschap aan de ontvanger. De ontvanger
laat vervolgens via dit systeem weten of hij/zij aanwezig kan zijn. Het systeem kan vervolgens laten
weten aan de activator wie er wel/niet aanwezig kunnen zijn. Nadelen van een dergelijk systeem
zouden kunnen liggen in de hoge kosten en het feit dat het in de voorbereiding afhankelijk is van
menselijk handelen. Daarbij is een belsysteem afhankelijk van het telefonienetwerk.
In het geval dat er sprake is van stroomuitval, c.q. uitval telefonie is een protocol wenselijk. Zie
paragraaf 3.4. Geadviseerd wordt om een protocol op te nemen en niet regionaal tot aanschaf van de
pager over te gaan gelet op de formule; Risico = kans x effect
- Hoe vaak komt het voor dat een gemeentelijke crisisorganisatie ingezet wordt?
- Wat is de kans dat een ongewenst effect (groot incident) optreedt?
- Wat is het mogelijke effect dat zal optreden?
Aan zowel aan blootstelling c.q. waarschijnlijkheid, als het effect zijn getallen verbonden. Deze worden
met elkaar vermenigvuldigd. Hoe groter het getal is, hoe groter het risico dat het ongewenste effect zal
optreden. Voorts is bij stroomuitval (waarbij uitval van telefonie sprake is) een snelle inzet van de
gemeentelijke kolom niet altijd nodig. Indien blijkt dat de stroomuitval langer dan 2 uur kan duren is
inzet van de gemeentelijke crisisorganisatie pas nodig.

3.3 Conclusie
Bovengenoemde redenen leiden tot de conclusie dat een belsysteem en paging adequate methode
zijn om de crisisorganisatie van een gemeente te alarmeren.
In tabel 1 zijn de voor- en nadelen weergegeven van handmatig bellen, een belsysteem en de pager.
Tabel 1
Methode
Criteria
1)Tijd alarmering/ snelheid
2) Betrouwbaarheid
3) Rapportages
4)Tijd voorbereiding
5) Gebruiksvriendelijkheid
6) Overige (gemak, nuttig)
7) Financiën

Handmatig

Belsysteem

Pager

--+
-+
--+
++

+
+
++
-+
+
+
+

++
++
-++
-+
-+
--

Toelichting op tabel 1:
1)Tijd alarmering snelheid:
Bij het handmatig bellen is veel tijd nodig om te alarmeren
Bij een belsysteem zijn circa 100 personen binnen 15 minuten gealarmeerd
Met een pager zijn circa 100 personen vrijwel direct gealarmeerd.
2) Betrouwbaarheid
Handmatig alarmeren via een belboom is mensenwerk voor nodig. Dit maakt het minder betrouwbaar
Geautomatiseerd bellen is door de techniek beter betrouwbaar.
Pager heeft als voordeel dat bij uitval telefonie de medewerkers gealarmeerd kunnen worden.
Door de beperkte hostdekking van de pager kan het voorkomen dat het alarmeringssignaal niet alle
pagers bereikt. Bijvoorbeeld als de gealarmeerde met zijn pager in een lift staat.
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3) Rapportages
Bij handmatig bellen zal handmatig rapportages opgemaakt moeten worden. Dit kan leiden tot fouten
en kost extra tijd.
Bij een belsysteem levert het belsysteem automatisch overzichten aan. (bijna) Direct is er een
overzicht met welke personen inzetbaar zijn.
Bij gebruik van pagers is het niet mogelijk om automatisch overzichten aan te laten leveren. Hierdoor
is er geen direct overzicht welke personen de alarmering hebben ontvangen en inzetbaar zijn. De
gebruiker van de pager zal terug moeten bellen, waarna handmatig een overzicht opgesteld kan
worden.
4) Tijd voorbereiding
Bij een handmatige belboom en een automatisch belsysteem is voor het muteren van gegevens veel
tijd nodig in de voorbereiding.
Pagers dienen eenmalig geprogrammeerd te worden en daarvoor is veel minder tijd nodig in de
voorbereiding. Telefoongegevens worden niet bijgehouden.
5)Gebruiksvriendelijkheid
Bij gebruik van een handmatige belboom werkt men met lijstjes en zal men moeten afstrepen wie
gebeld wordt. Handmatig zal er een inzetrapportage opgesteld moeten worden.
Bij gebruik van een belsysteem zullen telefoongegevens, namen en dergelijke gemuteerd worden. Het
opstellen van inzetrapportages verloopt automatisch.
Bij gebruik van een pager is het een extra apparaat voor de gebruiker.
6) Overige
Bij een belboom en belsysteem zijn de persoonlijke telefoongegevens vastgelegd. De gebruiker heeft
doorgaans zijn eigen mobiele telefoon bij zich.
Bij een pager is de gebruiker verplicht om de pager als extra apparaat bij zich te dragen.
Door de leidinggevende van de GMK is aangegeven dat er op dit moment onvoldoende formatie is om
te zorgen voor verdere afhandeling van de overige gealarmeerde functionarissen van de
gemeentelijke kolom.
In de gemeentelijke kolom dient in de betrokken gemeente een functionaris zich bezig te houden met
het informeren van de functionarissen die zijn gealarmeerd middels de pager.
7) Financiën:
Financieel overzicht 1
Belboom
Geen directe kosten.
Ambtelijke tijd nodig voor
alarmeren.
Uitgaande van een
uurloon a € 75,-

Belsysteem
Bij het gebruik van een nieuw
belsysteem voor 25
gemeenten zijn de jaarlijkse
exploitatiekosten circa
€ 18.400,- per jaar.

Pager
Bij het gebruik van pager zijn de
jaarlijkse exploitatiekosten € 80,- per
stuk.

Uitgaande van één
oefening a één uur per
jaar voor 25 gemeenten
Kosten: € 1.875,Gebruik van een belboom
is doorgaans meer tijd
nodig dan één uur.
Daarnaast is vaak
oefenen een pre.

Ambtelijke tijd is minimaal.

Geen afschrijving.

Afschrijving belsysteem over
vier jaar.

Uitgaande van 25 gemeentelijke
crisisorganisaties a 100 personen zijn
de jaarlijkse exploitatiekosten circa
€ 200.000,- per jaar.
6
Uitgaande van 13 cruciale functies
keer 25 gemeenten zijn 325 pagers.
325 keer € 80,- = € 26.000,Daarnaast is ambtelijke tijd nodig voor
het alarmeren van de overige leden in
de crisisorganisatie.
Afschrijving pager over drie jaar.

Oefenen kan onbeperkt
uitgevoerd worden.

6

Uitgaande van de volgende functionarissen: Gemeentesecretaris, informatiemanager BT,
informatiecoördinator TBZ, coördinator voorlichting TBZ, maximaal 8 procesverantwoordelijken en
ondersteuningsteam. Plaatsvervangers zijn niet meegeteld.
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat handmatig alarmeren meer nadelen heeft dan geautomatiseerd
alarmeren. Geconcludeerd wordt dat geautomatiseerd alarmeren de voorkeur geniet boven handmatig
alarmeren.
Het grote verschil tussen handmatig en geautomatiseerd alarmeren ligt in de techniek. Dit is direct
voor de methode geautomatiseerd alarmeren het grootste risico. Om dit risico uit te bannen, moet een
back-up methode aanwezig zijn. Dit valt te realiseren in de methode handmatig alarmeren. Dit is een
goedkoop alternatief, waarbij voor dat moment geaccepteerd moet worden dat de alarmering veel
langer duurt en arbeidsintensiever is (het blijft tenslotte plan B).
Voorts blijkt dat het gebruik van een belsysteem belangrijkere voordelen heeft dan de pager. Snel
weten wie er komt, automatische rapportages, aanschafkosten en het gevoel van noodzaak tot
dragen, zijn de voornaamste. Geconcludeerd wordt dat van de geautomatiseerde
alarmeringssystemen het belsysteem voorkeur geniet boven het gebruik van de pager.

3.4 Protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Het kan voorkomen dat bepaalde medewerkers moeilijk, of zelfs niet bereikbaar zijn door
stroomuitval, c.q. uitval telefonie. Door stroomuitval is immers sprake van ernstige uitval van het
(mobiele) telefonienetwerk.
In het geval van uitval telefonie is het mogelijk om ordonnansen in te zetten voor de interne alarmering
van de gemeentelijke crisisorganisatie. De adresgegevens van medewerkers in de gemeentelijke
crisisorganisatie dienen in de koude fase beschikbaar te zijn bij de MOV’er of de GMK. In de warme
7.
fase is de MOV’er verantwoordelijk om adresgegevens beschikbaar te stellen aan de ordonnans
Door inzet van ordonnansen, in de vorm van bijvoorbeeld het inschakelen van een taxibedrijf, is het
mogelijk de medewerkers, welke wonen in het getroffen gebied en in de gemeentelijke
crisisorganisatie werkzaam zijn, te alarmeren.
Per tien te alarmeren personen wordt minimaal één taxi ingezet. Voor het alarmeren van een
gemeentelijke crisisorganisatie waarbij 100 personen gealarmeerd moeten worden is een inzet van
minimaal tien taxi’s nodig om te komen tot een adequate alarmering. Middels oefeningen kan gekeken
worden of deze aantallen bijgesteld moeten worden.
3.4.1 Overzicht voortgang alarmering via ordonnansen
De ordonnans heeft een lijst met adresgegevens. Na contact met de eerst volgende gealarmeerde
medewerker krijgt deze van de ordonnans een overzicht mee, waarin staat aangegeven welke
medewerkers niet beschikbaar (thuis) waren voor inzet. De ordonnans gaat vervolgens verder met de
alarmering van de medewerkers. De gealarmeerde medewerker neemt het (tussen)overzicht mee
naar het gemeentehuis om zo aan de MOV’er te rapporteren over de voortgang van de interne
alarmering. Het vaststellen van een protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie is wenselijk.
3.5 Toekomstige ontwikkelingen
De werkgroep heeft een aantal methoden niet meegenomen in haar afweging, vanwege het feit dat de
methode niet afdoende adequaat zijn. Dat kan enerzijds zijn vanwege de investering, anderzijds
vanwege de onontwikkeldheid. Deze methodes worden hieronder kort voor u weergegeven.
3.5.1 NL Alert
NL alert is een techniek om tekstberichten te verzenden naar mobiele telefoons.
Deze techniek is vanwege het massale karakter niet geschikt voor het alarmeren van een
crisisorganisatie.
3.5.2 SMS alarmering
SMS alarmering kan bij calamiteiten vaak tot vertraging leiden door overbelasting van het netwerk.
Daarnaast is er geen eenduidig overzicht van degene die opkomen. Geconcludeerd kan worden dat
sms alarmering geen adequate methode is om de crisisorganisaties van de gemeenten te alarmeren.

7

Een hardcopy met adresgegevens van de medewerkers van de gemeente X dient beschikbaar te
zijn bij de MOV’er. Deze lijst dient minimaal twee keer per jaar geüpdatet te worden.
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3.6 Advies
Teneinde de alarmering van gemeentelijke crisisorganisaties zo goed mogelijk te laten functioneren
wordt geadviseerd om
A. te kiezen voor een geautomatiseerd systeem;
B. te kiezen voor een belsysteem;
C. te kiezen voor een handmatige alarmering als back-up.
D. Vaststellen van protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Hieronder worden de adviezen kort toegelicht:
A. Handmatig of geautomatiseerd?
Geautomatiseerd omdat de alarmeringstijd korter is en grote groepen in 1 keer gealarmeerd
kunnen worden.
B. Welke geautomatiseerde methode?
Een belsysteem omdat er zonder al te veel moeite, binnen korte tijd een grote groep personen
gealarmeerd kan worden waarbij de inzet opkomst direct duidelijk is. En omdat paging niet in
verhouding staat tot het, naar verwachting 1 keer per circa 5 à 10 jaar, alarmeren van een
medewerker uit een crisisorganisatie.
Indien men lokaal grote waarde hecht aan het ongestoord en snel kunnen alarmeren ten tijde van
een crisissituatie, kan men er voor kiezen om de medewerkers met cruciale functies of de gehele
gemeentelijke crisisorganisatie te voorzien van een pager. De extra kosten zijn dan voor de
betreffende gemeente. De consequentie is wel dat er lokaal een functionaris verantwoordelijk
gesteld moeten worden voor het informeren van de gealarmeerde gemeentelijke functionarissen.
C. Welk back-up systeem?
Indien het geautomatiseerd systeem uitvalt, zou als back-up het handmatig alarmeren ingezet
moeten worden. Een actuele belboom moet voorhanden zijn.
D. Vaststellen protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Bij grote calamiteiten kan het voorkomen dat de telefonie uitvalt c.q. ernstige hinder optreedt. Een
actuele adressenlijst moet voorhanden zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat het op dit moment niet haalbaar is om te komen tot een eenduidig
advies met betrekking tot de alarmering voor alle gemeentelijke crisisorganisaties. Er is sprake
van diversiteit in het alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisaties in de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Daarom adviseert de werkgroep om de alarmering van tweede-, derde-, en
vierdelijns functies naar keuze van de gemeente(n) te laten invullen. Wel dient ter vervanging van
de ‘Communicator’ een nieuw automatisch belsysteem aangeschaft te worden.
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4. Keuze belsysteem
In het voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd dat er regionaal gekozen moet worden voor een
belsysteem. Op dit moment wordt er binnen de regio ook gebruik gemaakt van een belsysteem. Daar
dit systeem niet afdoende is, is door de werkgroep bezien welke mogelijkheden er zijn.
4.1 Huidige belsysteem
Het huidige belsysteem, de Communicator, is om verschillende redenen aan vervanging toe. Het
belsysteem heeft verschillende knelpunten in de software en de server is oud waardoor hij elk moment
kan crashen.
Bij aanschaf en uitbreiding voor een nieuw belsysteem zijn extra kosten;
- € 4.500,- inclusief BTW. voor nieuwe talkerboarden voor het upgraden naar een
20-lijns belsysteem
- € 5.000,- voor de aanschaf van een nieuwe server
4.2 Communicator versus Nerve Centre
De werkgroep concludeert dat er twee mogelijkheden zijn voor een belsysteem om automatisch te
alarmeren, namelijk middels de ‘Communicator’ (ook wel bekent onder de naam Call Out) en
“Nerve Centre”. De Communicator heeft bij veel veiligheidsregio’s een lange geschiedenis achter de
rug en wordt thans nog volop ontwikkeld. Het belsysteem ‘Nerve Centre’ is bij zowel profit als nonprofit organisaties in gebruik. Om te komen tot een advies voor welk belsysteem te kiezen, zijn
onderstaande punten vergeleken.
In tabel 2 op de volgende pagina zijn de voor- en nadelen weergegeven van de Communicator en
Nerve Centre. Voor het offertetraject is geen ander belsysteem voorhanden om mee te nemen in het
aanbestedingstraject.
Tabel 2
Updaten

Communicator

Nerve Centre

Nieuw belsysteem

1) Beschikbaarheid systeem
2) Betrouwbaarheid
3) Licentiekosten
4)Tijd voorbereiding
5) SMS versturen
6) Gebruiksvriendelijkheid
7) Implementatie
8) Service contract
9) Financiën

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Toelichting op tabel 2:
1) Beschikbaarheid systeem
Over een periode van een jaar kent de Applicatie van Nerve Centre een beschikbaarheid van 99,97%.
De applicatie van de Communicator kent een beschikbaarheid van 93%
2) Betrouwbaarheid
Vanuit verschillende veiligheidsregio’s komen geregeld klachten over het gebruik van de
Communicator. Bij navraag bij de gebruikers van Nerve Centre bleek dat het systeem naar
tevredenheid functioneert.
3) Licentiekosten
De licentiekosten van ‘Nerve Centre’ zijn éénmalig. De licentiekosten voor de Communicator lopen
jaarlijks door. ‘Nerve Centre’ is hierdoor veel voordeliger.
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4) Tijd voorbereiding
Bij het updaten van de Communicator is het niet nodig om de huidige gegevens opnieuw in te voeren.
Bij het aanschaffen van Nerve Centre zullen per gemeente de persoonsgegevens en
telefoonnummers opnieuw ingevoerd moeten worden.
5) SMS versturen
Zowel Nerve Centre als de Communicator biedt de mogelijkheid tot het versturen van SMS berichten.
Nerve Centre is voordeliger bij het aanschaffen van deze optionele mogelijkheid.
6) Gebruiksvriendelijkheid
Het werken met de Communicator wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Na de update brengt de
Communicator in de goedkopere versie hierin geen verandering. Bij navraag is gebleken dat Nerve
Centre als gebruiksvriendelijk wordt ervaren.
7) Implementatie
Het werken met de huidige Communicator zal na de update voor de gebruiker geen veranderingen
met zich meebrengen. Nerve Centre is daar in tegen een nieuw systeem, waarvoor instructie nodig
voor is.
8) Service contract
Voor Nerve Centre en de Communicator zijn verschillende service vormen mogelijk. Uit berekening
blijkt dat het service contract van Nerve Centre voordeliger is.
9) Financiën
Vergelijking aanbiedingen van Nerve Centre en de Communicator zijn de kosten voor hardware,
software, installatie, opleiding en sms mogelijkheid berekend op basis van vier jaar.
Financieel overzicht 2
Nerve Centre

Communicator

Hard- en software
Installatie
Opleiding
SMS mogelijkheid

€ 27.840,€ 19.739,€ 1.800,€ 5.030,-

€ 55182.€ 3.640,€
0,€ 4.080,-

Totaal

€ 54.409,-

€ 62.902,-

Exploitatie jaarlijkse afschrijvingskosten
Rente geïnvesteerd vermogen a 4%
Onderhoudskosten

€ 54.409,- : 4 =
€ 13.602,€
544,€ 4.290,-

€ 62.902,- : 4 =
€ 15.725,€ 629,€ 9.060,-

Totaal

€ 18.436,-

€ 25.414,-

Financieel overzicht 3
Kosten per jaar

4.3 Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat de Communicator meer nadelen heeft dan Nerve Centre. Geadviseerd
wordt om te kiezen voor ‘Nerve Centre’.
Hieronder wordt het advies kort toegelicht;
Het grote verschil tussen de twee belsystemen ligt in de gegarandeerde beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van het belsysteem. Daarnaast is Nerve Centre voordeliger op de langere termijn,
omdat de licentiekosten eenmalig zijn. Dit gaat zich al na vier jaar terug verdienen. De uiteindelijke
keuze voor het belsysteem legt de werkgroep voor aan de portefeuillehouder.
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5. Financiële dekking
De jaarlijkse exploitatiekosten voor het huidige belsysteem zijn;
Financieel overzicht 4
Jaarlijkse exploitatiekosten
Licentiekosten Communicator
Onderhoudskosten
Belkosten

€ 9.400,€ 1.200,€ 4.000,-

Totaal

€ 14.600,-

Op dit moment zijn het budget en de dekking in de vorm van start/inwonersbijdrage verantwoord
binnen het programma brandweer.

Voor de aanschaf van een nieuw belsysteem dienen ook talkerboarden en een server vervangen te
worden.
Financieel overzicht 5
Aanschaf nieuw belsysteem
Nerve Centre
Aanschaf talkerboarden door Brandweer Hollands Midden € 4.500,- : 4 jaar =
Aanschaf server door Brandweer Hollands Midden € 5.000,- : 4 jaar =

€ 18.436,€ 1.125,€ 1.250,-

Totaal

€ 20.811,-

Het te dekken budget betreft:
Financieel overzicht 6
Aanschaf nieuw belsysteem
Nerve Centre
Vrijval uit lopende exploitatie

€ 20.811,€ 14.600,-

Nog te dekken

€ 6.211,-

Het te dekken budget dient doorgeschoven te worden naar het programma oranje kolom.
Financieel overzicht 7
Inwonersbijdrage
De inwonersbijdrage oranje kolom gaat omhoog met

€ 0.0277

De inwonersbijdrage brandweer omlaag met

€ 0,0195

Verhoging inwonersbijdrage:

€ 0,0082
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Geen regionale aanbesteding voor automatisch belsysteem
In het geval dat het Algemeen Bestuur niet kiest voor regionale aanbesteding van een automatisch
belsysteem kan een gemeente op lokaal niveau een automatisch belsysteem aanschaffen. Een
mogelijkheid is dat een gemeente bij Gemnet een huurovereenkomst aangaat voor een automatisch
belsysteem Nerve Centre. Voor een gemeente zijn de kosten van toepassing, welke vermeld staan in
de bijlage 3 Tarievenlijst Gemnet Nerve Centre. In onderstaande tabel is aangegeven welke kosten er
8
zijn voor een gemeente als gekozen wordt voor een huurovereenkomst op lokaal niveau.
Financieel overzicht 8 huurovereenkomst gemeente lokaal (schatting)
Maandelijks
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 100
Inbelnummer voor 1 scenario, per nummer, minimaal drie nodig a € 18,00
Telefoniekanaal voor gelijktijdige uitgaande oproepen (max. 50), per kanaal
Verzendsnelheid: 1 SMS per 5 seconden

€ 295,00
€ 54,00
€ 16,00
€ 27,00

Totaal maandelijks:
Totaal jaarlijks:

€ 392,00
€ 4704,00

Eenmalig
Complete module voor REMOTE contacten (via LAN/WAN). 12 Input, 8
output
contacten. Excl. installatie on-site. HW Valt niet onder servicecontract.
Standaard opstartkosten nieuwe aansluiting
Opleiding beheer Gemnet Nerve Centre - per persoon off-site

€ 2.134,00
€ 1.475,00
€ 538,00

Totaal:
Afschrijving over 4 jaar:

€ 4.147,00
€ 1.037,00

Jaarlijks: 4.704,00 + 1.037,00
9
Per inwoner een verhoging van:

€ 5.740,00
€
0,287

8
9

Uitgaande van een gemeente met 20.000 inwoners en een crisisorganisatie van 100 personen.
Uitgaande van 20.000 inwoners
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Bijlage 1

Onderverdeling cruciale functies in de gemeentelijke
crisisorganisatie

Eerstelijns:
•
•

Burgemeester
MOV’er

* huidige stand van zaken is dat in ieder geval deze twee functies als cruciaal worden bestempeld en
gealarmeerd worden door de GMK middels paging. Alleen deze functionarissen hebben de
mogelijkheid om contact te leggen met de GMK om zich te laten informeren.
Tweedelijns:
•
•
•
•
•

Informatiemanager BT
Bestuursvoorlichter
Gemeentesecretaris
Informatiecoördinator TBZ (afhankelijk van lokale borging beschikbaarheid IM/IC)
Eventuele technisch voorzitter TBZ

* de tweedelijns functionarissen worden ook als cruciaal bestempeld, maar hebben toch duidelijk een
andere positionering dan de eerstelijns functionarissen. Met betrekking tot de alarmering van deze
functionarissen is geen eenduidig beeld weer te geven. Een aantal gemeenten hebben er voor
gekozen en kiezen er voor om onderdelen van deze lijn via de pager te alarmeren, maar de meeste
gemeenten kiezen voor een belsysteem.
Derdelijns:
•
•
•
•

Coördinator communicatie
Procesverantwoordelijke CRIB
Procesverantwoordelijke Opvang & Verzorgen
ICT/Ondersteuning/Bodes

Vierdelijns:
•
•
•
•

Procesverantwoordelijken overige processen
Hoofden AC
Medewerkers AC/ overige functionarissen
Notulisten

* de derdelijns en vierdelijns functionarissen worden op dit moment in principe gealarmeerd middels
een belsysteem (automatisch belsysteem of belboom). De meerderheid van de gemeente ziet hier ook
geen noodzaak tot wijziging.
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Bijlage 2

Terugkoppeling uit verschillende gemeenten m.b.t.
de cruciale functies en wijze van alarmeren

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de burgemeester, alle wethouders en haar piket-MOV’ers
uitgerust met een pager. Deze lijn wordt gecontinueerd. De gemeente zal zich in de nabije toekomst
buigen over de vraag in hoeverre het gebruik van pagers uitgebreid moet worden. Hierover is op dit
moment nog geen duidelijkheid. Indien uitbreiding wordt toegepast, dan geldt dat alleen voor de
gemeentesecretaris en voorlichter (Informatiemanager wordt reeds gealarmeerd in de vorm van
MOV’ers).
Daarnaast wenst de gemeente een goed werkend (en betrouwbaar) belsysteem (makkelijk in gebruik
en onderhoud) om alle andere functies te bereiken. Zij zal als back-up systeem een belboom
hanteren.
Gemeenten Bergambacht en Vlist:
De gemeenten Bergambacht en Vlist maken gebruik van pagers voor de burgemeesters,
locoburgemeesters en de MOV’ers. Voor de interne alarmering van het overige personeel gebruikt
men het automatisch belsysteem Communicator. Als backup is er, mede naar aanleiding van de
gemeentelijke scan, begin dit jaar een "belboom" opgesteld. De pagers werken naar grote
tevredenheid van de (loco) burgemeesters en MOV’ers maar zij hebben twijfels over de gesteldheid
van het huidige automatische belsysteem Communicator. Deze bezorgdheid hebben ze inmiddels ook
kenbaar gemaakt middels een brief (mei 2011) aan het BGC.
De gemeenten Bergambacht en Vlist kiezen voor de huidige mate van pagering (burgemeester en
MOV’er) in combinatie met een goed functionerend automatisch belsysteem. Op dit moment kiest men
er (nog) niet voor om de overige cruciale functies uit te rusten met een pager. Of het automatisch
belsysteem nu een update versie is van de Communicator of een geheel nieuw systeem is zoals
Nerve Center maakt niet uit. Als de alarmering via deze optie maar goed gewaarborgd is
Gemeente Teylingen:
De gemeente Teylingen maakt gebruik van pagers en een belboom. Naast de burgemeester en de
MOV’ers hebben ook de gemeentesecretaris en de BT-voorlichters een pager. De interne alarmering
wordt middels de belboom door de MOV’er opgestart na overleg met de burgemeester. Deze manier
van alarmeren werkt naar tevredenheid en in de praktijk heeft zich geen reden tot verandering
voorgedaan.
Voor deze manier van alarmeren is gekozen om de kwetsbaarheid zoveel mogelijk te beperken nadat
is gebleken dat de Communicator niet naar behoren werkt. De gemeente Teylingen staat niet negatief
tegenover een automatisch belsysteem, mits deze de alarmering van de gemeentelijke
rampenorganisatie voldoende kan borgen.
Gemeente Zoeterwoude:
De MOV’er van de gemeente Zoeterwoude heeft de collega's gesproken uit district 4; Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Verschillende argumenten zijn besproken rondom de
alarmering.
District 4 wil een geautomatiseerd belsysteem behouden. Dit kan zijn een upgrade van de huidige
Communicator/Call Out of een ander geautomatiseerd belsysteem. Dit te regelen door de
Veiligheidsregio/ BGC. Een belboom als tweede mogelijkheid alleen te gebruiken in het geval dat het
geautomatiseerde systeem niet werkt. De belboom als enige middel om personen te alarmeren is naar
mening van het District 4 geen optie. Bij een ramp van enige omvang moeten veel medewerkers snel
gealarmeerd worden en dat kan alleen met een geautomatiseerd belsysteem. Voor MOV’ers uit het
district/regio moet het mogelijk zijn om de andere gemeenten in het district middels een belsysteem te
kunnen alarmeren.
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Gemeente Lisse:
In de gemeente Lisse heeft de burgemeester, alle wethouders, gemeentesecretaris,
bestuursvoorlichter, hoofd actiecentrum voorlichting en MOV’er een pager. De bestuursvoorlichter en
hoofd actiecentrum zijn voorzien van een pager, omdat zij werkzaam zijn in deze regionale piket
functies. De informatiemanager BT en TBZ zijn op dit moment nog niet uitgerust met een pager. Dit is
afhankelijk van de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. De overige functionarissen worden via
het automatische belsysteem gealarmeerd. In de gemeente Lisse wordt sinds 2008 met tevredenheid
gewerkt met het automatische belsysteem, de Communicator. Op dit moment kiezen wij er niet voor
om de overige cruciale functies uit te rusten met een pager. Als back-up voor het automatische
belsysteem is er een belboom.
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Bijlage 3

Tarievenlijst Gemnet Nerve Centre

Abonnement o.b.v. aantal gebruikers

Maandelijks

Max. aantal in te voeren personen (recipients): 5
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 10
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 15
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 20
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 30
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 50
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 75
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 100
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 150
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 200
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 300
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 400
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 500

€ 61,00
€ 108,00
€ 124,00
€ 142,00
€ 178,00
€ 234,00
€ 264,00
€ 295,00
€ 356,00
€ 472,00
€ 528,00
€ 706,00
€ 884,00

Telefonie in- en output

Maandelijks

Inbelnummer voor 1 scenario, per nummer
Telefoniekanaal voor gelijktijdige uitgaande oproepen (max. 50), per kanaal
Aantal persoonlijke uitgaande telefoonnummers
Conferencing op uitgaande lijnen, per kanaal (aantal moet kleiner of gelijk zijn
aan aantal telefoniekanalen)

€ 18,00
€ 16,00
€ 5,00

Messaging en systeem-contacten

Maandelijks

Verzendsnelheid: 1 SMS per 5 seconden
Verzendsnelheid: 1 SMS per 2 seconden
Verzendsnelheid: 1 SMS per seconde
ESPA: espa device voor input of output
Digital I/O licentie per contact (input of output). Remote DIO hardware nodig!
IP input module (bijv. voor Soap/XML)
SMTP module voor input- en/of outputmessaging via e-mail

€ 27,00
€ 107,00
€ 165,00
€ 112,00
€ 6,00
€ 112,00
€ 36,00

Gelijktijdig gebruik

Maandelijks

Max. aantal gelijktijdige gebruikers, per gelijktijdige gebruiker
Aanwezigheidsconsole, per gelijktijdige gebruiker

€ 57,00
€ 49,00

€ 5,00

29

Implementatie, wijzigingen, hardware en opleidingen

Hardware: digitale I/O devices en Espa
Complete module voor REMOTE contacten (via LAN/WAN). 12 Input, 8 output
contacten. Excl. installatie on-site. HW Valt niet onder servicecontract.
Complete module voor REMOTE contacten (via LAN/WAN). 24 Input, 8 output
contacten. Excl. installatie on-site. HW Valt niet onder servicecontract.
Instapmodel voor REMOTE contacten inclusief voeding. 4 Input (Dry contacts (=
korte afstanden)) en 2 Outputcontacten. Excl. installatie on-site. HW Valt niet
onder servicecontract.
Nerve Centre Remote Espa Connection Module via LAN (RS232) . Excl. installatie
on-site. HW Valt niet onder servicecontract.

Eenmalig

€ 2.134,00
€ 3.150,00
€

813,00

€

356,00

Implementatie, wijzigingen, opleidingen

Eenmalig

Standaard opstartkosten nieuwe aansluiting
Standaardwijziging
Implementatiewerkzaamheden, per werkdag
Implementatiewerkzaamheden, per uur
Studio sessie voor prompts door professionele stem
Quick Scan binnen klantorganisatie, per halve dag
Opleiding beheer Gemnet Nerve Centre - per persoon off-site
Opleiding beheer Gemnet Nerve Centre - per groep on-site

€ 1.475,00
€ 126,00
€ 1.200,00
€ 150,00
€ 467,00
€ 833,00
€ 538,00
€ 1.412,00

Aanvullende informatie Gemnet Nerve Centre:
• Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.
• Conform onze datacommunicatievoorwaarden is Gemnet gerechtigd om jaarlijks, indien nodig,
zijn tarieven aan te passen.
• De tarieven in deze tarievenlijst gelden vanaf juli 2011, tenzij anders vermeld.
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A.9
Bijlage 1

Projectopdracht

Datum
17-08-2011
Versie
1.0
Status
Definitief
Actualisatie rampenbestrijdingsplan Bio Science Park in Leiden
(voorheen genaamd: Bedrijventerrein De Leeuwenhoek)
- Actualiseer het bestaande rampenbestrijdingsplan van het Bio Science Park in
overeenstemming met de huidige kennis en inzichten op multidisciplinaire
planvorming en waarbij alle betrokken partijen zitting zullen hebben in de
projectgroep;
- Voer het project uit in twee fasen:
o Fase 1: Actualisatie van bedrijfsgegevens uit huidige
rampenbestrijdingsplan (gereed 01/11/2011);
o Fase 2: Actualisatie van het rampenbestrijdingsplan inclusief scenario’s en
aanwezige negatieve onderlinge beïnvloeding (start 01/11/2011).
- Stel op basis van het geactualiseerde rampenbestrijdingsplan, een multidisciplinaire operationele samenvatting op, ten behoeve van de hulpdiensten;
- Nadat de projectopdracht is vastgesteld wordt er binnen 4 weken door de
projectgroep een projectplan vastgesteld.
H.E.N.A. Meijer, Voorzitter en portefeuillehouder crisisbeheersing van de
veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Hollands Midden.
ing. H. Baardscheer, Directeur Operationele Voorbereiding Brandweer Hollands
Midden.
drs. E. Stijger, Teamleider Plannen en Procedures Multidisciplinair Brandweer
Hollands Midden. (Tevens ‘Gedelegeerde opdrachtgever t.b.v. projectgroep’)
mr. P.H.M. van Waas, van Ordenic Integrale Veiligheid.
P. Rehorst en B. Bogaards, medewerkers Plannen en Procedures Multidisciplinair
Brandweer Hollands Midden
drs. E. Stijger, Teamleider Plannen en Procedures Multidisciplinair Brandweer
Hollands Midden.
- Het huidige rampenbestrijdingsplan van het Bedrijventerrein De Leeuwenhoek
dateert van 2005.
- De wettelijke termijn waarop een actualisatie van een rampenbestrijdingsplan
moet plaatsvinden is 4 jaar. Deze termijn is verstreken.
- Het project is opgenomen in de regionale planning van 2011 met uitloop naar
2012;
- Medewerking en capaciteit van de bedrijven via een afvaardiging binnen de
projectgroep;
- Medewerking en capaciteit van de betrokken hulpdiensten, de gemeenten
Leiden en Oegstgeest en de overige betrokken partijen;
- Uitgangspunt is dat voor dit project de contouren van het bedrijventerrein
hetzelfde zijn zoals beschreven in het plan van 2005 met uitzondering van:
o Bestaande bedrijven/instellingen in het Oegstgeestse deel van het
bedrijventerrein worden meegenomen in de inventarisatie
o Bij de ontwikkeling van scenario’s worden ook de huidige bedrijven in
Oegstgeest meegenomen voor zover zij in het effectgebied liggen.
Indien er vanuit de diverse organisaties een beroep wordt gedaan op de eigen
medewerkers die deelnemen aan dit project, voor andere activiteiten dan in dit
plan vastgelegd, heeft dit gevolgen voor de continuïteit van het project als er geen
vervanging wordt geregeld.
- Het doel van dit rampenbestrijdingsplan is om een inhoudelijk effectief en
procedureel plan te hebben waarin taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van alle bij de bestrijding van een incident betrokken diensten
beschreven zijn.
- Het eindpunt van het project is bereikt wanneer het rampenbestrijdingsplan en
de operationele samenvatting aan de deelnemende disciplines beschikbaar
zijn gesteld. Iedere discipline draagt vervolgens zelf zorg voor het bekend
stellen van het plan aan de eigen operationele gebruikers. De deelnemende
partners stellen gezamenlijk een datum vast waarop het plan operationeel
wordt.

Veiligheidsregio Hollands Midden
Betreft
Projectopdracht

Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Gedelegeerde
opdrachtnemer
Projectleider
Projectsecretaris
Budgethouder
Aanleiding

Risico’s en
afhankelijkheden

Projectdoelstelling

1

Bereik

Financiën

Kwaliteitsverwachtin
gen

Beoogde
projectbezetting

Het bereik van het rampenbestrijdingsplan behelst ten minste de volgende
partijen:
- Gemeente Leiden;
- Gemeente Oegstgeest;
- Veiligheidsregio Hollands Midden;
- Politie Hollands Midden;
- GHOR Hollands Midden;
- Brandweer Hollands Midden;
- GMK Hollands Midden
- Afvaardiging van de bedrijven van het Bio Science Park;
- Defensie;
- Hoogheemraadschap van Rijnland;
- Milieudienst West Holland.
Mogelijk dat na aanvang van het project nog andere betrokken partijen aan deze
opsomming moeten worden toegevoegd.
Budget Brandweer Hollands Midden;
Naast de inhuur van een externe projectleider wordt een klein budget beschikbaar
gesteld voor uitvoeringskosten. Hierbij moet worden gedacht aan:
- Het drukken en verspreiden van het rampenbestrijdingsplan;
- Het drukken en verspreiden van de operationele samenvatting;
- Het vervaardigen van benodigd kaartmateriaal;
- Kosten voor vergaderfaciliteiten en catering.
Totaal worden deze kosten geschat op € 300,De afspraken over de kosten van de inzet van personeel door de betrokken
hulpdiensten en overige partijen worden opgenomen in het projectplan.
Indien bij de actualisatie de inzet van externe expertise mbt tot pathogenen,
radioactiviteit, genetisch gemodificeerde organismen of andere bij de
inventarisatie in beeld gebrachte risico’s noodzakelijk blijkt en hieraan kosten zijn
verbonden wordt de expertise slechts ingehuurd na goedkeuring door de
opdrachtgever.
- Een rampenbestrijdingsplan opleveren in overeenstemming met de huidige
kennis en inzichten op multidisciplinaire planvorming waarbij het moet
aansluiten bij de interne plannen van betrokken bedrijven en het nieuwe, in
ontwikkeling zijnde, regionaal crisisplan;
- Een multidisciplinaire operationele samenvatting opleveren conform het model
operationele samenvatting Hollands Midden.
• Projectleider:
M. van Waas
• Projectsecretariaat:
P. Reehorst en B. Bogaards
• Projectredacteur:
P. Reehorst en B. Bogaards
• Coördinator politieprocessen:
R. Smits
• Coördinator GHOR processen:
M. Roosjen
• Coördinator brandweerprocessen: T. Stolker
• Coördinator gemeente Leiden:
A. Toppenberg en/of P. van Ree
• Coördinator gemeente Oegstgeest: J-W. v/d Vijver
• Liaison GMK
M. Pauli - Beekman
• GAGS:
C. Mommers
• AGS:
C. Prins
• Afvaardiging Bio Science Park:
M. Zwart en/of J. Cannoo
• Adviseur Milieudienst:
F. Bakker
• Adviseur Hoogheemraadschap:
M. de Lange
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A.9
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Projectopdracht
rampbestrijdingsplan Bio
Science Park Leiden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Ordenic Integrale
Veiligheid; M. v. Waas

Datum:

10-11-2011

A.9

Bijlage(n):

1

Rampenbestrijding/crisisbeheersing;
S.W.J.G. Schelberg (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

2. Toelichting
Het huidige rampenbestrijdingsplan van het bedrijventerrein Bio Science Park dateert van 2005. De
wettelijke termijn waarop een actualisatie van een rampenbestrijdingsplan moet plaatsvinden is 4 jaar.
Deze termijn is verstreken.
Het project wordt in twee fasen uitgevoerd:
o Fase 1: Actualisatie van bedrijfsgegevens uit huidige rampenbestrijdingsplan (gereed
01/11/2011);
o Fase 2: Actualisatie van het rampenbestrijdingsplan inclusief scenario’s en aanwezige
negatieve onderlinge beïnvloeding (start 01/11/2011).
Budget Brandweer Hollands Midden: Naast de inhuur van een externe projectleider wordt een klein
budget beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten. Totaal worden deze kosten geschat op € 300,De afspraken over de kosten van de inzet van personeel door de betrokken hulpdiensten en overige
partijen worden opgenomen in het projectplan.
Indien er vanuit de diverse organisaties een beroep wordt gedaan op de eigen medewerkers die
deelnemen aan dit project, voor andere activiteiten dan in dit plan vastgelegd, heeft dit gevolgen voor
de continuïteit van het project als er geen vervanging wordt geregeld.
De Veiligheidsdirectie heeft in haar vergadering van 15 augustus 2011 besloten:
1. De projectopdracht ‘Actualisatie rampenbestrijdingsplan bedrijventerrein De Leeuwenhoek te
Leiden’, vast te stellen.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
1. Projectopdracht actualisatie rampenbestrijdingsplan bedrijventerrein Bio Science Park.
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A.10
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Voortgang multidisciplinair
OTO-jaarplan 2011
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Opleiden trainen
oefenen multi; E. Meijer
10-11-2011

A.10

Bijlage(n):

1

Rampenbestrijding/crisisbeheersing;
S.W.J.G. Schelberg (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

2. Toelichting
Op 15-08-2011 heeft de Veiligheidsdirectie, op voorstel van de werkgroep Multidisciplinair Opleiden,
Trainen en Oefenen, besloten akkoord te gaan met de volgende gemaakte keuzes t.a.v. de voortgang
van het jaarplan 2011:
1. de volgende trainingen/oefeningen uit te stellen naar 2012 of te annuleren
• De training voor Leiders CoPI uit te stellen naar 2012;
• De oefening met het LUMC (lokaal initiatief) en de RBT-training uit te stellen naar 2012;
• De mogelijkheid tot een derde lokaal initiatief te annuleren;
• De hoofdstructuuroefening in het vierde kwartaal laten vervallen;
• De netwerkbijeenkomsten te annuleren.
2. de gemaakte keuze ter informatie te verzenden aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur.
Vanwege ontwikkelingen op het multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefengebied ontvangt u
hierbij een tussentijdse voortgangsrapportage. Door omstandigheden die verder in de
omgevingsanalyse worden uitgelegd zullen een aantal onderdelen uit het multidisciplinair OTOjaarplan 2011 niet kunnen worden uitgevoerd. In de beslisnotitie OTO-jaarplan 2011 is vastgelegd
onder hoofdstuk 6, dat wanneer het nodig is programmaonderdelen te laten vervallen, MDOTO een
voorstel hierover doet aan de Veiligheidsdirectie. Dit besluit heeft geen nadelige consequentie voor
personeel, financiën en capaciteit. Dit besluit is onder andere het gevolg van het risico dat is
beschreven in het Multidiscipinair OTO-jaarplan 2011, de regionalisering van de brandweer die tijdelijk
capaciteit wegtrekt bij MDOTO. Inherent aan het werk in de veiligheidsregio is het risico opgeroepen
te worden bij grote incidenten of een taak toegewezen te krijgen bij de nasleep hiervan. Hierdoor
kunnen altijd wijzigingen in het programma plaatsvinden.
In dit voorstel zijn geen oplossingen meegenomen om alsnog te komen tot het organiseren van de
oefeningen waarvoor een voorstel tot annuleren wordt gedaan. Reden hiervoor is dat de oplossingen
onevenredige druk leggen op capaciteit en middelen.
Omgevingsanalyse
Als gevolg van de regionalisering van de Brandweer per 1 januari 2011 (onder andere personele
wisselingen en vacatures), heeft de Brandweer de achterliggende periode niet de gebruikelijke
capaciteit (1,2 FTE) kunnen leveren in MDOTO. In het jaarplan 2011 is hiermee ook rekening
gehouden, door het trekkerschap van de oefeningen die in het eerste deel van het jaar plaatsvinden
de
bij de Politie, GHOR, Gemeente en het Multideel van de brandweer neer te leggen. In het 2 deel van
het jaar zal de brandweer het trekkerschap van de oefeningen moeten oppakken. De verwachting is
dat na de zomer een nieuwe medewerker start bij de brandweer voor het multidisciplinair oefenen.
de
Alle voorbereidingen voor de oefeningen van het 2 deel van 2011 moeten dan echter al gereed zijn.
Deels wordt dit opgelost door een tweetal oefeningen vanuit de mono-organisatie van de brandweer te
laten organiseren, namelijk de CoPI-week en de lokale oefening in Nieuwkoop. Op een aantal
oefenonderdelen zullen echter keuzes moeten worden gemaakt. In het besluit en het bijgevoegde
schema vindt u de door MDOTO voorgestelde keuzes.
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Tot nu toe is MDOTO er in geslaagd het grootste deel van het jaarplan 2011 uit te voeren. Door het
schietincident in Alphen aan den Rijn zijn 2 oefeningen geannuleerd, namelijk de LUMC-oefening en
de RBT-training. Deze twee oefeningen stonden in de week direct na het incident gepland. In overleg
met de voorzitter van de veiligheidsregio zijn deze geannuleerd. Deze twee oefeningen zijn wel
volledig voorbereid en zullen in 2012 alsnog in het jaarplan worden opgenomen.
In de nafase van het schietincident in Alphen aan den Rijn zijn enkele leden van de werkgroep
MDOTO ingezet voor nazorg- of evaluatietaken. Verder is vanuit MDOTO extra inzet gepleegd, op het
gebied van opleiden, om nog voor de zomer met de piketten voor het informatiemanagement van start
te kunnen. Door deze twee prioriteitstellingen kon vanuit MDOTO minder tijd in de basistaken worden
geïnvesteerd. Dit zien we o.a. terug in de voorbereiding van het scenario van de BT-oefeningen en in
de voorbereidingen voor het jaarplan 2012 welke iets achter loopt op de planning.
Voorgestelde Keuzes
de
Voor het 2 deel van 2011 zullen keuzes moeten worden gemaakt t.a.v. de inzet die MDOTO kan
plegen. De keuzes, zoals opgenomen in het besluit, zijn gebaseerd op de volgende afwegingen.
• We gaan in de regio operationeel met de piketten voor informatiemanagement. In het jaarplan
is afgesproken dat MDOTO deze mensen beoefenend om hen voor te bereiden op hun taak.
Dit wordt gezien als prioriteit voor onze regio i.v.m. de uitvoering van de Wet
veiligheidsregio’s.
• Oefeningen ter bevordering van implementatie van het crisisplan en het beoefenen van
basisvaardigheden hebben voorrang, zoals CoPI-oefeningen en de RBP-oefening.
• Gekeken is naar het rendement van de oefening. Gekozen is voor oefeningen waarbij met
evenveel voorbereidingstijd relatief veel resultaat wordt gehaald, zoals de CoPI-trainingen, die
een aantal keer herhaald kunnen worden.
• De overige doelen die zijn benoemd in het jaarplan, zoals ontwikkeling oefenstaf en meer
aandacht voor kwaliteit door investering in evaluatie en borging hiervan, zullen geen prioriteit
krijgen.
• De hoofdstructuuroefening laten vervallen en meer aandacht besteden aan de nieuwe
functies in het kader van de Wet veiligheidsregio’s om zodoende beter voorbereid te zijn en de
hoofdstructuuroefening terug laten komen in 2012.
Prioriteiten vervolg 2011
de
Voor het 2 deel van 2011 worden de volgende prioriteiten gesteld t.a.v. de taken van MDOTO buiten
het oefenen:
• Het OTO jaarplan 2012 moet voorbereid zijn.
• Ontwikkeling van het vaardigheidspaspoort ten behoeve van de ontwikkeling van de
vakbekwaamheidsregistratie. Daarvoor wordt externe inhuur gepleegd.

3. Implementatie en communicatie
Het onderwerp is besproken in de werkgroep MDOTO en bekend binnen de kolommen. Nadat het
besluit is genomen is de werkgroep MDOTO hierover geïnformeerd.

4. Bijlagen
1. Overzicht OTO-planningsvoortgang 2011.
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Bijlage 1. Overzicht OTO-planningsvoortgang 2011
Hieronder volgt het overzicht van het OTO-jaarplan 2011 met de oefeningen die hierin gepland
stonden.
oefening
CoPI TT 1
ROT Vr
Sectie Bevolkingszorg
RBP-oefeningen 1
Training L-C
RBT training
Lokale initiatieven 1
ROT-training
RBP-oefeningen 2
BT combi
Operationele training
CoPI TT 2

Lokale initiatieven 2
Lokale initiatieven 3
Hoofdstructuur
oefening
RBT-project dijkring
14
RBP-oefeningen 3

trekker
BHM
Politie
BGC
Politie
BHM
BHM
GHOR
BHM
GHOR
BHM /
BGC
BHM
Politie

planning
8 t/m 10 feb
28 feb
Feb en mrt
23 mrt
4 t/m 8 april
13 apr ochtend
14 apr
4 en 11 mei
24 mei
2de en 3de
kwartaal
5 t/m 11 juni
6 t/m 9 sept

Nieuwkoop 31 okt
BHM
BHM
Afhankelijk van
aanbod
BHM
4de kwartaal
BHM
BHM

Basiscursus CB E-L
BGC
Netwerkbijeenkomsten GHOR
(6)

Afhankelijk van
project
6-dec
hele jaar
hele jaar

status
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Uitgesteld 2012
Uitgesteld 2012
Uitgesteld 2012
Gereed
Gereed
Loopt
Gereed
Gaat door

Politie geeft aan niet
de capaciteit te
hebben om te
trekken, BHM
oefenencentraal
mono neemt dit over.

Loopt
Geannuleerd
Geannuleerd
Gaat door, mits
MDOP capaciteit heeft
Gaat door: i.s.m.
werkgroep crisisplan
Gereed
geannuleerd
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A.11
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Kwartaalrapportage over het
eerste halfjaar 2011
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Planning & Control /
Kwaliteit
10-11-2011

A.11

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

VRHM; H.J.J. Lenferink

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Toelichting
Inleiding:
Conform artikel 12 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage het Algemeen Bestuur over de
realisatie van de begroting over het eerste halfjaar van het lopende boekjaar. Deze tussentijdse
rapportage gaat in op relevante financiële afwijkingen per programma, zowel wat betreft de lasten, de
baten, als de geleverde prestaties.
Algemeen:
Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke
Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer
De wijziging van de Wet veiligheidsregio’s is gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 12879) van 15 juli
2011.
In de Memorie van Toelichting over de bekostiging van het Instituut Fysieke Veiligheid wordt vermeld
dat de Minister van Veiligheid en Justitie enkel de wettelijke taken bekostigt.
Het Instituut zal uitvoering geven aan drie taakclusters:
• wettelijke taken die nu door het Nifv en Nbbe worden uitgevoerd;
• gemeenschappelijke taken die veiligheidsregio’s kunnen beleggen bij het Instituut;
• wettelijke toegestane taken; derden zijn opdrachtgever voor deze taken.
Wat betreft de gemeenschappelijke taken bepalen de veiligheidsregio’s óf zij voor deze taken
middelen beschikbaar willen stellen aan het Instituut en wat de eventuele omvang van dit budget zal
zijn. De middelen die Veiligheidsregio Hollands Midden ter beschikking stelt aan het Instituut ten
behoeve van gemeenschappelijke taken dient tot uitdrukking te komen in komende begrotingen of
begrotingswijziging (2012).
De Minister van Veiligheid en Justitie stopt de subsidie voor drie taken, Landelijk Management
Development Brandweer, het bureau Veiligheidsberaad en de Brandweeronderwijsraad, maar
verhoogt de BDUR met dit bedrag.
De financiële consequenties van de regionalisering worden momenteel landelijk in kaart gebracht.
Gemeenten die voor 1 januari 2011 besloten hebben om een gemeentelijke brandweer te handhaven,
kunnen worden geconfronteerd met eventuele ontvlechting- of frictiekosten nu zij verplicht worden hun
gemeentelijke brandweer bij de regio onder te brengen. De verwachting bestaat dat deze kosten
zullen worden terugverdiend door besparingen in de beheerkosten van een regionale brandweer.
Niettemin wordt naar de kosten, besparingen en efficiencyvoordelen een onderzoek ingesteld, waarin
tevens wordt gekeken naar eventuele gevolgen voor de BTW-compensatie.
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Junicirculaire (2011) voor de Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) voor het 2012
Taakstellende structurele verlaging. In de junicirculaire wordt gesteld dat de huidige slechte
economische omstandigheden gevolgen voor de begroting op alle niveaus van de overheid, ook de
rijksbegroting waarvan de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie deel uitmaakt. Het
kabinet heeft daarom een structurele korting toegepast en doorgevoerd op alle onderdelen van de
rijksbegroting. De taakstelling die daarmee samenhangt en die in de decembercirculaire reeds was
aangekondigd, heeft betrekking op het totale BDUR budget met uitzondering van de BTW-component
daarin. De taakstelling loopt lineair op met 1.5% per jaar vanaf 2012 tot 6% structureel in 2015. Voor
de Veiligheidsregio Hollands Midden betekent dit voor 2012 een verlaging van de rijksbijdrage met
(afgerond) € 58.300, oplopend tot € 233.200 vanaf 2015.
Programma Brandweer
Over de periode januari t/m juni 2011 is voor nieuwe geregionaliseerde brandweerorganisatie een
eerste financiële rapportage opgesteld. Van het totale budget voor 2011 van € 49.2 mln. is € 19.8
mln., zijnde 40,1% besteed. Omdat een aantal posten nog niet is verantwoord, bijvoorbeeld
vergoeding vrijwilligers 2e kwartaal en volledige verrekening kosten gemeentelijke ontvlechting, geeft
het financieel resultaat ten opzichte van de begroting nog niet een volledig getrouw beeld. De
verwachting op basis van een eerste analyse met budgethouders is wel dat voor het gehele jaar de
realisatie binnen de vastgestelde begroting blijft.
Programma’s GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
Voor genoemde programma’s zijn geen ontwikkelingen te melden die afwijken van de
Programmabegroting 2011.

3. Implementatie en communicatie
A. Implementatie:
N.v.t.
B. Communicatie:
Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van deze tussentijdse
rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste zes maanden van het lopende
boekjaar.

4. Bijlagen
Geen.
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A.12
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Business case MDI GMK

Opgesteld door:

Hoofd GMK; W. de Boer

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

10-11-2011

A.12

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

GMK;
H. Lenferink (DB; plv)
J. Stikvoort (VD)

Status:

Informerend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

2. Toelichting
Het Algemeen Bestuur neemt kennis:
1. van het feit dat de eerste vier stappen (uitwerken implementatieplan, formuleren programma van
eisen, aanbesteden en eerste uitrol monodisciplinair oefenen) van de business case MDI zijn
uitgevoerd;
2. van de beslissing van de Veiligheidsdirectie d.d. 12 september jl de overige drie stappen, te
weten:
- tweede uitrol: multidisciplinair oefenen;
- derde uitrol: proefdraaien met terugbrengen bezetting;
- vierde uitrol: MDI volledig geïmplementeerd met terugbrengen bezetting;
niet conform de business case uit te voeren, maar zoals in deze notitie beschreven, namelijk:
a. de implementatie van de gestandaardiseerde en geautomatiseerde
uitvraagprotocollen op de GMK voort te zetten bij de brandweer en de politie;
b. de kosten daarvan ad €100.000 in 2011 te financieren uit de reguliere begroting van
de GMK.
c. medio volgend jaar te bepalen in welke mate de invoering van MDI tot teruggang in
formatie leidt;

3. Kader
Op 3 juni 2010 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om met het oog op een betere efficiency en
kwaliteit van de GMK de implementatie van multidisciplinaire intake (MDI) met behulp van
gestandaardiseerde en geautomatiseerde uitvraagprotocollen te starten. Basis voor dit besluit was de
business case die in opdracht van de Veiligheidsdirectie is opgesteld door LamerisKoffijberg. De
business case toont aan dat zich in het intakeproces op de GMK knelpunten voordoen in termen van
kwaliteit en efficiencywinst. De business case indiceert verder dat het werken met gestandaardiseerde
en geautomatiseerde uitvraagprotcollen, mede als randvoorwaarde voor MDI, een grote bijdrage kan
leveren aan verbetering van de kwaliteit en efficiency in het intakeproces van de GMK. De protocollen
leiden tot een betere inhoudelijke kwaliteit van de intake. De multidisciplinaire intake die de protocollen
mogelijk maken, leidt tot een reductie van het aantal gemiste meldingen en tot een mogelijke reductie
van het aantal benodigde werkplekken.
In de periode augustus tot en met december 2010 zijn de eerste drie fasen van de implementatie
doorlopen. Op de eerste plaats zijn de behoeften van Hollands Midden ten aanzien van de
gestandaardiseerde en geautomatiseerde uitvraagprotocollen vergeleken met het internationale
aanbod van dergelijke werkwijzen en systemen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat thans 1
leverancier beschikt over een werkend en goed functionerend systeem (werkwijze, ondersteund door
een applicatie, ProQ&A). Om die reden is het Dagelijks Bestuur in november 2010 voorgelegd om de
uitgebreide aanbestedingsprocedure te vereenvoudigen tot de aanschaf van dit systeem onder
voorwaarde van een koppeling met het huidige meldkamersysteem (GMS). Het Dagelijks Bestuur
heeft daartoe onder die voorwaarde ingestemd. Op de tweede plaats is in samenwerking met 5
andere veiligheidsregio’s gewerkt aan draagvlak voor een koppeling met het GMS. Dit draagvlak was
noodzakelijk, aangezien de koppeling op dat moment geen onderdeel uit maakte van de landelijke
prioriteiten.
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In januari van 2011 heeft het veiligheidsberaad besloten de VtSPN de mogelijkheden voor een
koppeling te laten onderzoeken en inmiddels is duidelijk geworden dat de koppeling in augustus 2011
beschikbaar komt. De medewerking van de VtSPN en het veiligheidsberaad wordt door ons ook
positief gewaardeerd in het kader van de ontwikkeling van een nieuw meldkamersysteem. Recente
aanpassingen, waaronder “onze” koppeling, vormen de basis voor het nieuwe systeem.
In februari 2011 heeft de Veiligheidsdirectie het management van de GMK toestemming te geven om
te starten met het invoeren van de kwaliteitsverbetering op het ambulancedeel van de meldkamer
(MKA) door middel van gestandaardiseerde uitvraagprotocollen. Het Dagelijks Bestuur is in maart
2011 op de hoogte gesteld van dit besluit. Deze “witte proef” past geheel binnen de opzet van het
project MDI; alle kolommen moeten voorafgaande aan de introductie van het geautomatiseerde
systeem gedurende een aantal maanden werken met de papieren versie. In het oorspronkelijke plan
van aanpak is uitgegaan van een gelijktijdige start van deze inwerkperiode voor alle kolommen. De
Veiligheidsdirectie heeft 12 september besloten op dat punt af te wijken van het oorspronkelijke
besluit. De reden voor deze afwijking is enerzijds de nadrukkelijke wens van de witte kolom om vanuit
het oogpunt van kwaliteitsverbetering snel te starten met de nieuwe werkwijze. Anderzijds biedt een
getrapte implementatie ons de kans om te leren van de ervaringen per kolom. De kosten voor de
gehele witte proef (€ 125.000,-) komen voor rekening van de RDOG. De (tussentijdse) resultaten van
de proef worden gedeeld met de andere 5 regio’s die dit traject gezamenlijk hebben ingezet.
Inmiddels loopt de introductie binnen de MKA naar tevredenheid van zowel medewerkers als
management van de GMK. Het management van de GMK zou om die reden graag starten met de
voorbereiding van de implementatie bij de andere kolommen. Voor de voorbereiding op de introductie
bij het brandweer- en politiedeel was het, ook gelet op de financiële consequenties, van belang dat de
Veiligheidsdirectie een expliciet besluit nam over de wijzigingen in de voorgenomen uitrol. Dat heeft
de Veiligheidsdirectie dus op 12 september jl gedaan. Introductie van de nieuwe werkwijze bij politie
en brandweer is een noodzakelijke randvoorwaarde voor implementatie van MDI en de daaruit
resulterende efficiency- en kwaliteitswinst. Omdat dat pas in begin 2012 geprotocolleerd uitvragen
ingevoerd kan worden kan pas medio 2012 een start gemaakt worden met multidisciplinaire intake.

4. Consequenties
De kosten van de introductie van de nieuwe werkwijze bij het brandweer- en het politiedeel van de
meldkamer bedragen eenmalig 100.000 euro in 2011. Deze kosten bevatten mede het opleiden van
brandweer- en politiemensen voor het ambulance protocol en het opleiden van de ambulance
meldkamer medewerkers voor de politie- en brandweer protocollen.
Deze kosten worden gedekt uit de reguliere begroting van de GMK. Een groot deel van de kosten
bestaat uit opleiding, een kleiner deel uit licenties. Deze laatste kosten zijn structureel. De opleidingen
van het personeel worden ingeroosterd en leveren geen problemen op voor de bedrijfsvoering.
Het beheer van het nieuwe systeem wordt in goed overleg georganiseerd door de VtSPN, het VGWest en Politie Hollands Midden.
Voor 2012 moeten de kosten nog inzichtelijk gemaakt worden. Het bestuur wordt hier apart over
geïnformeerd.

5. Aandachtspunten / risico’s
De onderlinge afstemming tussen de beheersverantwoordelijke organisaties, VtSPN, VG-West en
Politie Hollands Midden is in het verleden niet altijd vlekkeloos verlopen. Onvolkomenheden in het
beheer kunnen een risico vormen voor het functioneren van de nieuwe werkwijze en daarmee de
bedrijfsprocessen van de GMK. Inmiddels is een periodiek overleg opgestart om de afstemming te
monitoren en zonodig maatregelen te treffen. De Veiligheidsdirectie wordt periodiek geïnformeerd
over eventuele knelpunten en te treffen/getroffen maatregelen.

6. Implementatie en communicatie
De implementatie is een verantwoordelijkheid van het management van de GMK. Het hoofd GMK
informeert de Veiligheidsdirectie over de stand van zaken en doet zonodig voorstellen voor bijstelling
van de implementatie.
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7. Bijlagen
Geen.

8. Historie besluitvorming
Op 6 juni 2010 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de implementatie van MDI op de GMK te
starten. Op 11 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om geen uitgebreide
aanbestedingsprocedure uit te voeren, maar het systeem voor de uitvraagprotocollen aan te schaffen
onder voorwaarde van een koppeling met het meldkamersysteem GMS. De Veiligheidsdirectie heeft
op 7 maart besloten in te stemmen met de pilot op de MKA en het Dagelijks Bestuur daarover te
informeren.
De Veiligheidsdirectie is op 12 september 2011 akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in de
uitrol en de (financiële) consequenties daarvan.
Het Dagelijks Bestuur is op 27 oktober 2011 geïnformeerd over het door de Veiligheidsdirectie op 12
september genomen besluit.
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2. Toelichting
Aanvullende afspraken voor de samenwerkingspartners hoe te handelen bij een voorlopige
voorziening en beroep tegen een opgelegd huisverbod (taken en verantwoordelijkheden)
Achtergrond
In het 10-dagen model voor de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod in Hollands Midden zijn tot
nu toe geen afspraken vastgelegd over de taken en verantwoordelijkheden in geval van een
voorlopige voorziening. De praktijk van een aantal voorlopige voorzieningen bij huisverboden heeft
geleid tot aanbevelingen om de kwaliteit van de procedure te verbeteren. De werkwijze zoals hier
beschreven zal worden opgenomen in een geactualiseerde versie van het 10-dagen model.
Bij een beroepszaak in WTH moet snel worden gehandeld omdat de zaak binnen 3 dagen voor de
voorzieningenrechter komt. Dit betekent dat bij alle partijen die een taak hebben in deze zaak
werkdruk kan ontstaan.
Elke zaak is anders en vraagt een ander verweer van de gemeente. De rechtbank vraagt niet alleen
naar de feiten en omstandigheden die geleid hebben tot de oplegging van het huisverbod maar ook
naar de actuele stand van zaken op het moment dat de beroepszaak speelt.
In het geval van een voorlopige voorziening zal de griffier aan de gemeente vragen om de
documenten die in HV-online als pdf zijn opgenomen. Bij een voorlopige voorziening tegen het
opleggen van een huisverbod zijn dit:
• Proces verbaal;
• Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RIHG);
• Beschikking tot opleggen.
Bij een voorlopige voorziening tegen de verlenging van het huisverbod zijn dit de hierboven genoemde
documenten plus:
• Zorgadvies;
• Beleidsadvies;
• Beschikking tot verlengen.
NB In het zorgadvies kunnen feiten en omstandigheden zijn beschreven waarvan de uithuisgeplaatste
niet op de hoogte is. Bijv. dat de achterblijver wil scheiden. Door het toezenden van het zorgadvies
aan de rechtbank raakt de uithuisgeplaatste ook hiervan op de hoogte.
Aanvullende afspraken
Aanvullende informatie en richtlijnen voor de samenwerkingspartners hoe om te gaan met een
voorlopige voorziening en beroepszaak.
1. Delen van privacygevoelige informatie (=randvoorwaarde)
Voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod is het delen van privacygevoelige informatie
mogelijk en noodzakelijk. De burgemeester legt een huisverbod op en laat zich bij de bepaling om het
huisverbod na 10 dagen te beëindigen dan wel te verlengen adviseren door de hulpverlening en
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politie. Het ligt dus in de Wet tijdelijk huisverbod en uitvoering besloten dat de politie en hulpverlening
aan de burgemeester de bevindingen terugkoppelen. In het Besluit tijdelijk huisverbod is bepaald dat
de burgemeester gebruik mag maken van de politiegegevens van de persoon ten aanzien van wie
wordt overwogen een huisverbod op te leggen. Maar de bevoegdheid van de burgemeester om
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politiegegevens in te zien reikt verder.
Daarnaast zijn aanvullende afspraken met de hulpverlenende instanties gemaakt in het
privacyreglement dat in het kader van de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod in Hollands Midden
tussen de verschillende partners is ondertekend.
2. Taken en verantwoordelijkheden
De gemeente is verweerder in een beroepszaak en voorlopige voorziening. Het is de
verantwoordelijkheid van de gemeente om bij relevante samenwerkingspartners (politie en
procesregisseur) informatie op te vragen over het opgelegde huisverbod.
Het betreft:
- relevante feiten en omstandigheden bij de oplegging van het huisverbod;
- het verloop van de hulpverlening (medewerkring, motivatie, inzicht, geplande afspraken);
- de mate van dreiging;
- eventuele overtredingen;
- eventuele samenloop met strafrecht;
- verslag van het horen van uithuisgeplaatste (in geval van een verlengd huisverbod);
- overige relevante informatie.
Werkwijze
De gemeente stelt een verweerschrift op waarin de nadruk moet liggen op de onderbouwing van de
voortzetting van de dreiging van geweld (of het vermoeden daarvan). In veel gevallen is er echter
onvoldoende tijd om tijdig een verweerschrift aan de rechtbank te sturen. Dan kan worden volstaan
met het voorbereiden van een pleitnotitie die ter zitting wordt voorgedragen en aan de rechtbank wordt
overhandigd.
Het verdient aanbeveling dat de gemeente, ter aanvulling van het dossier en om de advocaat en
rechter van afdoende repliek te kunnen dienen, bij de hulpofficier van justitie alle mutatierapporten
opvraagt, waaruit blijkt dat er (voortdurende) dreiging is van geweld.
Randvoorwaarde om de gevraagde informatie snel ter beschikking te hebben is dat politie,
hulpverlening en procesregisseur gedurende het huisverbod over relevante zaken continu met elkaar
communiceren en deze informatie ook schriftelijk vastleggen. De procesregisseur vervult de rol van
“informatiemakelaar” tussen hulpverlening en gemeente.
- Gemeenteambtenaar doet een verzoek om informatie aan HOvJ en procesregisseur. HOvJ en
procesregisseur zetten onmiddellijk intern en bij de respectievelijke zorgverantwoordelijken
een verzoek uit een actueel overzicht te geven van de bevindingen met hun cliënt.
- Indien de desbetreffende zorgverantwoordelijke niet aanwezig of onbereikbaar is, wordt
onverwijld de manager/beleidsmedewerker van deze zorgverantwoordelijken gevraagd te
zorgen dat relevante informatie zo spoedig mogelijk wordt aangeleverd.
- De informatie wordt in een kort schriftelijk en geanonimiseerd verslag aangeleverd aan de
gemeenteambtenaar (cc naar procesregisseur), onder vermelding van HV-online
dossiernummer en bevat kort informatie over de hierboven genoemde items.
Gespreksverslagen worden in verband met de privacy in principe niet aan de gemeente ter
beschikking gesteld.
De gemeente moet de procesregisseur zo spoedig mogelijk na de uitspraak van de rechter op de
hoogte brengen van de uitkomst van de voorlopige voorziening. Als de rechter besluit dat de
uithuisgeplaatste direct mag terugkeren naar de woning moet de volwassen achterblijver hiervan zo
spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld te worden, evenals de zorgpartijen.
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De burgemeester mag beschikken over de politiegegevens die in de afweging voor de beslissing om al dan niet
een huisverbod op te leggen zijn meegenomen. Dit zijn de registraties en mutaties «geweld», «zeden» en
«wapengerelateerd». Bij overige mutaties zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. Op grond van
artikel 16, eerste lid, onder d van de Wet politiegegevens worden aan de burgemeester niet alleen
politiegegevens verstrekt in het kader van handhaving van de openbare orde, maar ook in verband met zijn gezag
en zeggenschap over de politie. Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Politiewet 1993 heeft de burgemeester
(mede) het gezag over de politie voor zover de politie optreedt ter uitvoering van haar hulpverleningstaak. De
bevoegdheid van de burgemeester om politiegegevens op te vragen over de persoon aan wie hij overweegt een
huisverbod op te leggen, vloeit voort uit zijn gezag over de politie in verband met laatstbedoelde taak.
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Samengevat: wie doet wat
HOvJ
- Schakelt in fase van aanzegging huisverbod op verzoek piketadvocaat in
- Levert op verzoek gemeente informatie aan voor beroepszaak
Gemeenteambtenaar
- Voert verweer bij voorlopige voorziening en beroep
- Vraagt informatie op bij politie, procesregisseur en eventueel OM
Procesregisseur
- Schakelt tijdens huisverbod op verzoek piketadvocaat in
- Levert op verzoek gemeente informatie aan voor beroepszaak
3. Overige relevante zaken
a. Meegaan politie en/of procesregisseur naar rechtszitting
In principe zijn politie en procesregisseur niet aanwezig bij de zitting. De aangeleverde schriftelijke
informatie en eventuele mondelinge toelichting moeten voldoende zijn voor het verweer van de
gemeente.
b. Nieuwe ontwikkelingen
In uitzonderingsgevallen kan de aanwezigheid van de procesregisseur of een hulpofficier van justitie
belangrijk zijn. Dit speelt vooral als er nieuwe of onverwachte ontwikkelingen zijn na het opleggen of
verlengen van het huisverbod.
c. Het intrekken van een huisverbod tijdens een beroepszaak
Als de feiten en omstandigheden zodanig zijn dat een huisverbod ingetrokken kan worden, dan zou
dat op elk moment kunnen, los van een eventuele beroepszaak. De burgemeester is echter niet
verplicht voortdurend te verifiëren of de omstandigheden waaronder het huisverbod is opgelegd nog
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van kracht zijn. De burgemeester moet uiteraard wel geadviseerd worden door de procesregisseur
indien, als gevolg van gewijzigde of nieuwe omstandigheden, de dreiging is afgenomen of verdwenen.
Omdat in geval van een beroepszaak de rechter ook kijkt naar de feiten en omstandigheden van het
moment, kan de opgevraagde actuele stand van zaken aanleiding geven om het huisverbod in te
trekken.
Werkwijze:
- In bovengenoemde situatie zal de volwassen achterblijver als belanghebbende door de
procesregisseur gehoord moeten worden, in opdracht van de burgemeester.
- De rechtbank is de instantie die de achterblijver informeert over de rechtszaak. Het kan echter
voorkomen dat de brief van de rechtbank de achterblijver nog niet heeft bereikt op het
moment dat de procesregisseur de uithuisgeplaatste of achterblijver hoort over de zaak. De
procesregisseur zal dus de aanleiding voor het horen aan de uithuisgeplaatste en achterblijver
kenbaar moeten maken, met verwijzing naar de brief die onderweg is.
NB Het eventueel intrekken van een huisverbod vóór de zittingsdatum wendt de beroepszaak niet af.
Ten slotte
De huisverboden en eventuele voorlopige voorzieningen zijn de verantwoordelijkheid van de
individuele gemeenten. Kleine gemeenten zullen minder expertise opbouwen en kunnen advies en
ondersteuning vragen van de centrumgemeenten Gouda en Leiden.

3. Implementatie en communicatie
De afspraken zijn opgenomen in een geactualiseerde digitale versie van het 10-dagenmodel
Huisverboden. De afspraken zijn gecommuniceerd met de ambtenaren in de regio waarbij het 10dagenmodel is meegezonden.

4. Bijlagen
Geen.
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