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2. Toelichting
Gebleken is dat de GRIP-regeling Hollands Midden en de bijbehorende uitwerking in de RCC
Werkprocessen aangepast dienen te worden. Dit naar aanleiding van de RADAR-evaluatie van IOOV,
oefen- en incidentevaluaties, het convenant tussen BZK en VRHM en de Wet en het Besluit
veiligheidsregio’s.
In een multidisciplinaire werkgroep is geïnventariseerd op welke punten de GRIP-regeling en de RCC
Werkprocessen dienen te worden herzien. Aan de hand van deze inventarisatie zijn de documenten
aangepast. Daarnaast zijn redactionele aanpassingen gedaan. De RCC Werkprocessen wordt gezien
als een werkdocument, waarin de processen nader zijn uitgewerkt.
De aangepaste GRIP-regeling en werkprocessen voldoen aan het hetgeen is gesteld in de Wet en het
Besluit veiligheidsregio's. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
-

Positionering gemeentelijke kolom in hoofdstructuur (Team en Sectie Bevolkingszorg)
Bevoegdheden voorzitter veiligheidsregio (conform Wet veiligheidsregio's)
Toevoeging functionarissen informatiemanagement en communicatie conform Wvr
Opschaling bij voorzienbare incidenten / evenementen
Mandaat GRIP opschaling vanuit meldkamer
Coördinatie bij meerdere CoPI’s
Opkomsttijden hoofdstructuur
Informatievoorziening tussen de Veiligheidsregio en het Nationaal CrisisCentrum
Alarmering dijkgraaf bij GRIP-4
Beheer en logistiek
Aangepaste indeling en uitbreiding crisisruimten

Op verzoek van de voorzitter wordt opgemerkt dat, vanwege de ingevolge de Wet veiligheidsregio’s
aangepaste bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio, de eerder binnen de regio gemaakte
afspraken over de coördinatie bij een GRIP-4 situatie enigszins wijzigen. De voorzitter veiligheidsregio
(de korpsbeheerder i.c. de burgemeester Leiden) is ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
ook de voorzitter van het RBT. Daarmee vervalt dus de afspraak dat het voorzitterschap van het RBT
wordt overgenomen door de plaatsvervangend korpsbeheerder indien de gemeente Leiden betrokken
is bij de GRIP-4 situatie. Vervanging als voorzitter RBT door de plaatsvervangend voorzitter
veiligheidsregio (plaatsvervangend korpsbeheerder) is uiteraard wel aan de orde bij afwezigheid van
de voorzitter.
Doorontwikkeling naar een Regionaal Crisisplan Hollands Midden
De aanpassingen zijn gedaan met het Regionaal Crisisplan Hollands Midden als stip op de horizon.
Artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's stelt dat in dit plan in ieder geval de organisatie, taken en
bevoegdheden in het kader van crisisbeheersing zijn beschreven en dit uiterlijk 1 oktober 2011 gereed
moet zijn. Landelijk is er een referentiekader opgesteld. Als dit referentiekader wordt gevolgd, dan zal
de GRIP-regeling de basis vormen voor het crisisplan.
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De werkprocessen RCC en de (gemeentelijke) crisisbeheersingsplannen (inclusief deelplannen)
zullen uiteindelijk worden vervangen door een procesgeoriënteerde indeling, waarin de gehele
hoofdstructuur van crisisbeheersing inclusief de gemeentelijke processen en de samenwerking met
crisispartners staat beschreven.
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 28 oktober 2010 ingestemd met het opstellen van
een plan van aanpak voor het regionaal crisisplan.
De indicatieve planning voor het regionaal crisisplan is als volgt:
-

november: opstellen plan van aanpak Regionaal Crisisplan
december: vaststellen plan van aanpak, inclusief capaciteit per discipline
januari 2011: start project Regionaal Crisisplan
oktober 2011: crisisplan vastgesteld
november 2011: oefening gehele hoofdstructuur
juli 2012: crisisplan geïmplementeerd

3. Implementatie en communicatie
De aangepaste GRIP-regeling en RCC Werkprocessen geven de gewenste situatie weer. Per
deelonderwerp zal een implementatietraject moeten worden doorlopen.
De komende periode zal daarom gelden als overgangsperiode van de oude naar de nieuwe regeling.
Tijdens oefeningen zal zoveel mogelijk al conform de nieuwe regeling gewerkt worden. Of er tijdens
een incident al conform de nieuwe regeling gewerkt zal worden, wordt per deelonderwerp aan alle
betrokkenen gecommuniceerd. Algehele implementatie vindt plaats in het kader van het nog op te
stellen crisisplan.
De feitelijke invulling en vormgeving van het team en sectie bevolkingszorg zal het komende jaar bij
de uitwerking van het nieuwe crisisplan ter hand worden genomen. In deze versie van de GRIPregeling is de terminologie aangepast en de relatie met de sectie bevolkingszorg in het ROT geduid.
Het implementatietraject zal het komende half jaar worden vormgegeven door de gemeenten en het
BGC.

4. Bijlagen
1. GRIP Hollands Midden; versie 3.6; 1 oktober 2010.
2. Werkprocessen RCC & Hoofdstructuur Crisisbeheersing Hollands Midden; versie 3.0; 1 augustus
2010.
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