Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voorgestelde investeringen in de multidisciplinaire, mobiele container van het Commando
Plaats Incident (CoPI) vast te stellen.
2. Het genoemde kredietvoorstel vast te stellen.
3. In te stemmen met het genoemde vervolgtraject.

3. Toelichting op het besluit
De Veiligheidsregio Hollands Midden is volop in beweging om de organisatie van rampenbestrijding
en crisisbeheersing te verbeteren. Deze ontwikkeling is mede ingegeven door de Wet
veiligheidsregio's, die naar verwachting op 1 oktober 2010 in werking treedt. Een belangrijke
randvoorwaarde voor het goed functioneren van de zogenoemde hoofdstructuur van
crisisbeheersing, is het hebben van professionele faciliteiten. Deze faciliteiten moeten professioneel
en functioneel zijn ingericht, zodat de operationeel leidinggevenden bij het incident zo goed mogelijk
worden gefaciliteerd in de aansturing van eenheden en het besluitvormingsproces tijdens grote
incidenten en crises.
Geconstateerd moet worden dat de huidige faciliteiten voor het ROT, RBT en ook het CoPI niet
voldoen.
In een separate notitie worden de noodzakelijke aanpassingen van de ROT en de RBT ruimten
toegelicht. Onderliggende notitie beschrijft de noodzaak en voorzieningen voor het multidisciplinaire
crisisteam ter plaatse, genaamd het Commando Plaats Incident (CoPI).
De noodzaak van deze aanpassingen komt voort uit:
- Wet veiligheidsregio's;
- RADAR (IOOV) aanbevelingen;
- Verschillende andere oefen- en incidentevaluaties binnen Hollands Midden.
Hieruit volgen onderstaande hoofdthema's (met vermelding van grondslag):
Uitbreiding werkruimte
- Aanpassing in de indeling van de ruimte en ergonomie, zodat functionarissen langere tijd op een
ergonomisch verantwoorde manier hun werk kunnen doen.
- Creëren werkplek voorlichtingsfunctionaris (Besluit VR art. 2.1.2f).
- Aanpassing werkplek ondersteuners ten behoeve van informatiemanager en plotter
(doorontwikkeling naar netcentrisch werken, conform Besluit VR art. 2.4.1 en evaluaties).
- Creëren werkplek voor mogelijke deelname van bijvoorbeeld liaison gemeentelijke kolom, defensie,
waterschappen en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (landelijke ontwikkelingen en evaluaties).
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Technische faciliteiten (randvoorwaardelijk voor het informatievoorzieningsproces richting
meldkamer, ROT en (R)BT)
- Verbetering verbindingsmiddelen en fall back systeem (Besluit VR art. 2.3.2 en evaluaties).
- Vermindering van afhankelijkheid doordat deze nieuwe CoPI-container volledig zelfstandig kan
functioneren en minder afhankelijk is van ondersteunende faciliteiten en logistiek, met als doel sneller
te operationaliseren (Besluit VR art. 2.3.1a en evaluaties).
- Uitbreiden ICT middelen ten behoeve van het opstellen van het operationeel beeld. Dit operationeel
beeld is essentieel voor de informatievoorziening van de overige organen binnen de hoofdstructuur
(Besluit VR art. 2.4.1).
- Aanschaf van camera's, ter ondersteuning en verhoging van de effectiviteit van trainings- en oefen
acitiviteiten (oefenevaluaties).
Uit ervaringen in onder andere de Veiligheidsregio Kennemerland is gebleken dat met de aanpassing
van het huidige model CoPI-container, zoals nu in gebruik in Hollands Midden, het niet mogelijk is
alle bovenstaande punten te verbeteren. Dit komt met name voort uit ruimtegebrek. Daarom wordt
voorgesteld om een nieuwe container aan te schaffen, waarbij de huidige container buiten dienst
wordt gesteld. Dit heeft geen desinvestering tot gevolg en indien er restwaarde ontstaat, dan zal dit in
het te besteden budget worden opgenomen.
De huidige container heeft VRHM van BZK gekregen. Onlangs is duidelijk geworden dat BZK geen
investeringen meer in de CoPI-container zal doen en niet zorgt voor vervanging. De
verantwoordelijkheid voor het beheer en vervanging is bij de veiligheidsregio's belegd.

4. Kader
Crisisbeheersing is de core business van de Veiligheidsregio en het CoPI vormt de basis voor de
crisisbeheersingsstructuur. De relatief hoge inzetfrequentie van de CoPI ruimte maakt dat een
verbetering van de faciliteiten een grote bijdrage levert aan het verbeteren van de
crisisbeheersingsorganisatie.
Naast de ontwikkelingen in Hollands Midden is er ook landelijk een tendens te zien, waaronder het
initiatief van Kennemerland, voor het opstellen van een landelijke standaardindeling. Mede door deze
standaardisatie zal de uitwisselbaarheid bij interregionale bijstand worden vergroot. Ook op deze
ontwikkelingen wordt in het vervolgtraject geanticipeerd.

5. Consequenties
De kosten voor de aanschaf van de nieuwe CoPI ruimte wordt op basis van ervaringen in andere
regio's geraamd op € 130.000,00. Deze investering is niet opgenomen in de Programmabegroting
2010, noch opgenomen in het concept Programmabegroting 2011.
Deze investeringen worden conform de financiële verordening afgeschreven, waarmee de jaarlijke
exploitatiekosten uitkomen op circa € 15.000. Het voorstel is om de jaarlijkse kosten te dekken uit de
structurele verhoging van de BDUR-bijdrage.
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd bovengenoemde aanwending vast te stellen.

6. Aandachtspunten / risico’s
Op landelijk niveau wordt nagedacht over een mobiele/ multidisciplinaire commando unit (MCU),
maar de verwachting is dat dit nog enige tijd gaat duren. Wel is het mogelijk dat tijdens het
ontwikkeltraject wordt besloten toch aan te sluiten op een gezamenlijke aanbesteding (bijvoorbeeld
vanuit kostenoverwegingen). Aansluiting met landelijke ontwikkelingen is geborgd door
vertegenwoordiging in de landelijke werkgroep.
Daarnaast is er een afhankelijkheid voor het opstellen van het Programma van Eisen met de
herziening van de werkprocessen en voor de implementatie met de OTO activiteiten.
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7. Implementatie en communicatie
Het vervolgtraject ziet er globaal als volgt uit:
e
- 4 kwartaal 2010: opstellen werkprocessen CoPI (in samenhang met overige werkprocessen)
e
e
- 1 en 2 kwartaal 2011: opstellen Programma van Eisen en behoefte analyse
start offerte- en aanbestedingstraject
e
- 2 kwartaal 2011: aanschaf nieuwe CoPI container
start implementatietraject (waaronder OTO, logistiek en facilitaire ondersteuning)

8. Bijlagen
Geen

9. Historie besluitvorming
Het Dagelijks Bestuur heeft op 3 juni besloten:
- in te stemmen met de voorgestelde investeringen in de multidisciplinaire, mobiele container van het
Commando Plaats Incident (CoPI);
- in te stemmen met het genoemde kredietvoorstel en dit ter vaststelling aan te bieden aan het
Algemeen bestuur.
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