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2. Toelichting
In het werkplan MDOP 2013 is de ontwikkeling van een multidisciplinaire Informatiekaart ten
aanzien van extreem weer opgenomen. Op 16 december heeft de Veiligheidsdirectie de
projectopdracht vastgesteld en besloten om de projectopdracht ter informatie door te zenden naar
het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt middels deze notitie geïnformeerd. In
bijgevoegde projectopdracht wordt het project nader toegelicht.

3. Implementatie en communicatie
Tijdens het project worden crisisfunctionarissen betrokken en gevraagd om in een interactieve
sessie input te leveren voor de informatiekaart. Hiermee start de implementatie deels al tijdens
het project.
Na vaststelling van het eindproduct door de Veiligheidsdirectie en verspreiding van de
informatiekaart binnen de mono disciplines is het project afgerond. Verdere implementatie vindt
plaats binnen het reguliere oefentraject van de werkgroep MDOTO en binnen de mono
disciplines.

4. Bijlagen
Projectopdracht: “planvorming extreem weer”.

5. Historie besluitvorming
Veiligheidsdirectie: 16 december 2013 vastgesteld;
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 ingestemd.
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A.13 Bijlage

Datum
Versie
Status

Projectopdracht

Veiligheidsregio Hollands Midden
Betreft
Projectopdracht

16-12-2013
1.0
definitief

Planvorming extreem weer
-

Beschrijf de belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van
extreem weer.

-

Stel een document op met de huidige kennis en inzichten op
multidisciplinaire planvorming en waarbij alle betrokken partijen
zitting zullen hebben in de projectgroep;

Betrek hierbij de relevante partners zoals het KNMI.
Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Projectleider
Projectsecretaris
Aanleiding

Risico’s en
afhankelijkheden

H.E.N.A. Meijer, Voorzitter en portefeuillehouder crisisbeheersing
van de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
E. Stijger, Voorzitter werkgroep MDOP, Teamleider Plannen en
Procedures Multidisciplinair Brandweer Hollands Midden.
C.B. Bogaards, Team plannen en Procedures Multidisciplinair
Niet van toepassing
Conform het regionaal risicoprofiel van de VRHM wordt voorbereid
op de risico’s (cat. 2 & 3) als gevolg van uitingen van extreem weer:
hittegolf, droogte, koudegolf, sneeuw & ijzel, aanhoudende
laaghangende mist, extreme regenval en storm & windhozen.
Het project is opgenomen in het werkplan van MDOP voor Q4, met
een uitloop naar Q1 en Q2 2014.
Voor het slagen van het project is er een afhankelijkheid van de
medewerking en capaciteit vanuit de betrokken hulpdiensten, BGC,
Defensie en KNMI.
In de capaciteitsverdeling is rekening gehouden met het beschikbaar
aantal uren vanuit de verschillende diensten.

Projectdoelstelling

Afstemmen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
en de samenwerking tussen alle bij de bestrijding van een incident
betrokken diensten beschreven zijn (zowel operationeel als
bestuurlijk), vastgelegd in een informatiekaart.
De op te leveren informatiekaart beschrijft slechts die onderdelen die
specifiek zijn voor de verschillende extreem weer incidenttypen.
Door de informatie compact is en bruikbaar voor
crisisfunctionarissen in de GMK en het CoPI, ROT en (R-)BT ten
tijde van een incident.
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Het project is afgerond wanneer de informatiekaart door de VD is
vastgesteld en beschikbaar is gesteld in LCMS en aan alle relevante
partijen. Iedere partij draagt zelf zorg voor het bekend stellen van de
informatiekaart aan de eigen operationele gebruikers. De
deelnemende partners stellen gezamenlijk een datum vast waarop
de informatiekaart operationeel wordt.
Bereik

De volgende actoren worden bij het opstellen van de planvorm
betrokken:
-

Crisisfunctionarissen CoPI en ROT

-

BGC;

-

Politie Eenheid Den Haag;

-

GHOR Hollands Midden;

-

Brandweer Hollands Midden;

-

Defensie;

-

GMK Hollands Midden.

Mogelijk worden na aanvang van het project nog andere betrokken
partijen toegevoegd.
Planning

Kwaliteitsverwachtingen

De planning ziet er als volgt uit (indicatief):
-

November: Inventarisatie bestaande/ relevante plannen

-

November: Projectopdracht akkoord door Hoofdenoverleg

-

December: Projectopdracht akkoord door Veiligheidsdirectie

-

December: startbijeenkomst projectgroep

-

Januari: Scenariosessie projectgroep

-

Februari: Scenariosessie met crisisfunctionarissen

-

Maart: Vaststellen eindconcept in projectgroep

-

17 maart: Vaststellen Informatiekaart in Hoofdenoverleg en
doorgeleiden naar Veiligheidsdirectie

-

24 maart: vaststellen informatiekaart in Veiligheidsdirectie

-

Eind maart: Verspreiding naar relevante actoren en borging
binnen MDOP en MDOTO gereed.
De informatiekaart wordt opgeleverd in overeenstemming met de
huidige kennis en inzichten qua multidisciplinaire planvorming. De
informatiekaart dient aan te sluiten bij het regionaal crisisplan
Hollands Midden.
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Financiën
Beoogde
projectbezetting

geen
Projectleider:

C.B. Bogaards

Projectsecretariaat:

n.v.t.

Coördinator politieprocessen:

R. Smits

Coördinator GHOR processen:

K. Weijers

Coördinator brandweerprocessen:

T. Stolker

Coördinator gemeenten:

A. Heus

Defensie:

H. Lenten

Coördinator GMK:

M. Dolman

Coördinator communicatie:

I. van den Berg
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