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2. Toelichting
Op 15 juli heeft de Veiligheidsdirectie de informatiekaart ‘Gas en elektriciteit’ vastgesteld. Deze
informatiekaart is opgesteld mede op basis van het samenwerkingsconvenant dat op 6 september
2012 is ondertekend door de 4 netbeheerders (TenneT, Gasunie, Stedin en Liander) in Hollands
Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden (in het vervolg aangeduid als VRHM).
De samenwerking die uit het convenant voortvloeit sluit aan op het beleidsplan 2012 - 2015 van
de VRHM, waarin gesteld wordt dat de focus in deze periode ligt op het versterken van de
generieke crisisorganisatie. De samenwerking met partners is hierbij als één van de vier
prioriteiten gesteld om daartoe te komen.
Om de huidige samenwerkingsafspraken voor de ‘warme’ fase te borgen en praktisch te maken,
zijn deze door alle convenantpartijen samengevat in een informatiekaart ‘Gas & elektriciteit’. Ook
ervaringen en best practices van verstoringen in Hollands Midden hebben tot input geleid voor de
informatiekaart. Hierbij valt te denken aan ervaringen die zijn opgedaan tijdens de langdurige
uitval van elektriciteit in de Bollenstreek, de uitval van gas in Waddinxveen vorig jaar en de
voorbereidende ROT’s die dit jaar hebben plaatsgevonden als gevolg van dreigende uitvallen van
elektriciteit.
Doelgroep van deze informatiekaart zijn de crisisfunctionarissen van de VRHM (incl. GMK) en de
crisisfunctionarissen van de vier netbeheerders.

3. Implementatie en communicatie
De informatiekaart is inmiddels verspreidt onder alle crisisfunctionarissen die actief zijn binnen de
verschillende crisisteams van de VRHM en opgenomen in het Landelijk Crisismanagement
Systeem (LCMS). Daarnaast is de informatiekaart in hard-copy ter beschikking gesteld in de
mappen van het CoPI, ROT en RBT.
Samenwerking optimaliseren
Naar aanleiding van de stroomstoring in Leiden e.o. op 26 juli van dit jaar wordt een gezamenlijke
bijeenkomst georganiseerd met crisisfunctionarissen van de VRHM en van netbeheerder Liander.
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Het doel van deze bijeenkomst is het verdiepen in elkaars organisatie en processen,
informatiebehoeften benoemen en hierbij duiden waarom deze informatie essentieel is voor de
Veiligheidsregio dan wel netbeheerder. Tijdens de uitval van 26 juli is namelijk ervaren dat het
lang duurde om de voor de afwikkeling van de calamiteit noodzakelijke informatie tijdig
beschikbaar te krijgen.
Het uiteindelijke doel van de bijeenkomst is dat bij dergelijke verstoringen er een betere en
snellere invulling wordt gegeven aan de informatiebehoefte van de VRHM, waarmee vervolgens
de gevolgen van de storing efficiënter kunnen worden afgehandeld.

4. Bijlagen
-
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5. Historie besluitvorming
VD 15 juli 2013: akkoord en vastgesteld
DB 5 september 2013: informatief
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