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2. Toelichting
Op 19 april 2012 is het convenant tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en stichting Dutch
Amateur Radio Emergency Service (DARES) ondertekend. Met dit convenant kan de
Veiligheidsregio Hollands Midden (snel) een beroep doen op de diensten die deze stichting biedt
t.a.v. noodcommunicatie. In het kader van dit convenant zou er een informatiekaart ‘DARES’
ontwikkeld worden, waarin voor de crisisfunctionarissen van de VRHM kort en overzichtelijk wordt
omgeschreven wie DARES is en wat men voor de Veiligheidsregio kan betekenen.
Echter er zijn meerdere partijen en voorzieningen waar de VRHM op terug kan vallen indien er
sprake is van een (grootschalige) communicatie-uitval. Om deze reden is ervoor gekozen om niet
een informatiekaart specifiek over DARES te ontwikkelen, maar over het scenario ‘Communicatieuitval’. In de informatiekaart worden de voorzieningen omschreven die de VRHM zelf heeft
(getroffen) en de voorzieningen/diensten van externe partijen (Defensie en DARES).
De informatiekaart is ontwikkeld voor de multidisciplinaire crisisteams van de VRHM. Bij een
grootschalige communicatie-uitval zal met name het ROT moeten bepalen welke voorzieningen
ingezet worden. Hierbij is het van belang (ook verwoord in de informatiekaart) dat men tijdig een
liaison/ adviseur van zowel DARES en Defensie laat opkomen om te adviseren over de eventuele
inzet van deze partijen.
De informatiekaart is ontwikkeld in samenwerking met alle disciplines van de VRHM en met
afgevaardigden van Defensie en DARES.

3. Implementatie en communicatie
Verspreiden
De leden van de werkgroep MDOP verspreiden de door de VD vastgestelde informatiekaart onder
alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van
de VRHM. Daarnaast wordt de informatiekaart in hard-copy opgenomen in de mappen van het
CoPI en ROT. Een digitaal exemplaar wordt geplaatst in het LCMS.

Agendapunt A.16 AB VRHM 27-03-2014

Oefening ‘Samen sterker’
Tijdens de oefening ‘Samen sterker’ is het scenario ‘communicatie-uitval’ beoefend. Voorafgaand
aan de oefening is tijdens de themabijeenkomsten aandacht besteedt aan de informatiekaart en
aan de diensten van DARES en Defensie op het gebied van noodcommunicatie. Tijdens de
oefening is de werkwijze zoals beschreven in de informatiekaart toegepast. De resultaten van de
oefening leiden niet tot aanvullingen/wijzigingen in deze informatiekaart.

4. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie wordt de informatiekaart niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB-stukken van 5
december 2013 die aan de AB-leden zijn toegezonden.

5. Historie besluitvorming
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 december 2013 en de Veiligheidsdirectie van
11 november 2013 is de Informatiekaart ‘Communicatie-uitval’ vastgesteld.
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