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2. Toelichting
Op 14 februari jl. is het convenant tussen de VRHM en de Omgevingsdiensten Midden-Holland en
West-Holland ondertekend. Met het ondertekenen van dit convenant kan de samenwerking op
gebied van risico- en crisisbeheersing nog verder worden geïntensiveerd en afspraken beter
worden geborgd.
Tijdens de vaststelling van het convenant door het Dagelijks Bestuur van de VRHM is opgemerkt
dat de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten zelf nog de gemeentelijke
milieutaken uitvoeren of hebben overgedragen aan een andere externe partij. Dit betekent dat er
met het ondertekenen en implementeren van het convenant nog niet overal dezelfde afspraken
gelden.
Op basis hiervan heeft het DB aangegeven naar een eenduidig afsprakenstelsel te willen in alle
gemeenten in de veiligheidsregio Hollands Midden. Hiertoe heeft het DB de opdracht
geformuleerd om de vier niet-aangesloten gemeenten te verzoeken het convenant eveneens te
ondertekenen en de hierin gemaakte afspraken te implementeren.
Naar aanleiding van deze opdracht is onlangs op ambtelijk niveau een verkennend overleg
geweest tussen de VRHM (planvorming en risicobeheersing) en de vier gemeenten (Medewerker
Openbare Orde en Veiligheid). Hierbij is op basis van de afspraken in het convenant besproken
op welke wijze uitvoering gegeven kan worden aan het verzoek van het DB, ook kijkende naar
eventuele toekomstige ontwikkelingen. De uitkomsten per gemeente hiervan zijn als volgt:
Katwijk
De gemeente Katwijk is met de Omgevingsdienst West-Holland in gesprek over het overdragen
van de gemeentelijke milieutaken aan deze omgevingsdienst per 1 januari 2014. Met de MOV’er
van de gemeente Katwijk is nu afgesproken om voor de tussenliggende periode niet te veel
capaciteit te besteden aan het maken van samenwerkingsafspraken op het gebied van
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milieuzaken tussen de VRHM en de gemeente. Voor deze periode is het wel zaak dat de
bereikbaarheidsgegevens voor de ‘warme’ fase bekend zijn bij de meldkamer. Dit wordt geregeld.
Noordwijk
De gemeente Noordwijk draagt per 1 juli van dit jaar haar gemeentelijke milieutaken over aan de
Omgevingsdienst West-Holland. Ook met de MOV’er van de gemeente Noordwijk is nu
afgesproken om voor de tussenliggende periode niet te veel capaciteit te besteden aan het
maken van samenwerkingsafspraken tussen de VRHM en de gemeente. Voor deze periode is het
wel zaak dat de bereikbaarheidsgegevens voor de ‘warme’ fase bekend zijn bij de meldkamer. Dit
wordt geregeld.
Voorschoten
Na de ambtelijke fusie met de gemeente Wassenaar gaat de gemeente Voorschoten in gesprek
met de Omgevingsdienst West-Holland over het overdragen van de gemeentelijke milieutaken.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze taken worden overgedragen. Om deze reden is
met de MOV’er van de gemeente Voorschoten afgesproken om voor de tussenliggende periode
met name energie te steken in de samenwerkingsafspraken op het gebied van ‘crisisbeheersing’.
Deze afspraken worden vervolgens opgenomen in de nog te ontwikkelen informatiekaart
‘Omgevingsdiensten’.
Noordwijkerhout
De gemeente Noordwijkerhout heeft in het verleden haar gemeentelijke milieutaken middels een
contract overgedragen aan de milieudienst IJmond. Onder dwang van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie dient de gemeente Noordwijkerhout haar milieutaken (basispakket) voor 1
januari 2015 over te dragen aan een omgevingsdienst van binnen de veiligheidsregio Hollands
Midden. De gemeente is hierover in gesprek met de omgevingsdienst West-Holland. Met de
MOV’er van de gemeente Noordwijkerhout is afgesproken om voor de tussenliggende periode
met name energie te steken in het maken van samenwerkingsafspraken op het gebied van
‘crisisbeheersing’ (incl. informatiekaart).

3. Implementatie en communicatie
Inmiddels is gestart met het maken/ inzichtelijk maken van de huidige afspraken bij de gemeenten
Noordwijkerhout en Voorschoten. De afspraken op het gebied van crisisbeheersing worden
opgenomen in de nog te ontwikkelen informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’. Op deze manier is
voor de crisisfunctionarissen van de VRHM duidelijk welke (afwijkende) afspraken er voor de
gemeente Voorschoten en Noordwijkerhout zijn. Bij de implementatie van deze informatiekaart
(conform werkwijze MDOP) wordt over deze afspraken richting de crisisfunctionarissen van de
VRHM gecommuniceerd.

4. Historie besluitvorming
Voorstel akkoord bevonden door DB van 30 mei 2013 en VD van 22 april 2013.
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