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2. Toelichting
Om de samenwerking tussen Veiligheidsregio's, Politie en Defensie te optimaliseren, is een
convenant opgesteld. Op 15 februari 2013 werd dit convenant vastgesteld in het
Veiligheidsberaad. De VRHM heeft samen met de Officier Veiligheidsregio van Defensie
voorbereidingen getroffen voor het ondertekenen en implementeren van het landelijke convenant
‘Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden, de Politie en Defensie’.
Doelstelling van het convenant is om op landelijk niveau te komen tot eenduidige en concrete
samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio's, Politie en Defensie. Het convenant vormt
een landelijk kader als basis voor regionale samenwerkingsafspraken inzake (de voorbereiding
op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Met de vaststelling en ondertekening van het convenant wordt de samenwerking tussen de
Veiligheidsregio Hollands Midden, de Politie en Defensie formeel bekrachtigd.

3. Kader
Defensie is een bijzondere partner van de Veiligheidsregio en onderscheidt zich van de andere
vitale partners waar tot nu toe convenanten mee zijn opgesteld. Defensie kan de Veiligheidsregio
ondersteunen in haar optreden tijdens crises en is op dat moment geen getroffen organisatie. De
organisatie kan aanvullende en langdurige ondersteuning leveren, maar kan ook specifiek
materiaal leveren waarover de Veiligheidsregio niet beschikt.
In Hollands Midden is op 4 september 2008 een convenant tussen de VRHM, Politie en Defensie
gesloten. De afspraken in dit huidige convenant zijn echter vrij summier en dekken niet meer de
lading met de huidige situatie en werkzaamheden van de Officier Veiligheidsregio (OVR). Met
inwerkingtreding van het nieuwe convenant zal het oude convenant komen te vervallen.

4. Consequenties
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Met het nieuwe convenant en bijbehorende actielijst worden de huidige afspraken formeel
bekrachtigd en wordt de samenwerking waar nodig verder geoptimaliseerd. Op basis van het
nieuwe convenant wordt de huidige informatiekaart ‘Defensie’ op de actualiteitswaarde
beoordeeld en aangepast waar nodig.

5. Aandachtspunten / risico’s
Het door het Veiligheidsberaad opgeleverde convenant is een landelijk convenant dat is
vastgesteld door het Veiligheidsberaad en Defensie. Dit heeft als consequentie dat er geen
wijzigingen in het convenant doorgevoerd mogen worden.
In het huidige convenant is opgenomen dat de OVR voor 32 uur per week beschikbaar is voor
werkzaamheden ten behoeve van de Veiligheidsregio. In het nieuwe modelconvenant worden
hierover geen concrete afspraken gemaakt. In de actielijst is afgesproken dat de OVR minimaal
40% van zijn tijd voor de VRHM werkt en is er afgesproken welke taken de OVR voor de
Veiligheidsregio uitvoert. De afspraken hebben nu dus betrekking op de ‘kwaliteit’ die de OVR
levert voor de VRHM.
Het convenant bevat afspraken tussen de veiligheidsregio, politie en Defensie. Op dit moment
heeft de Nationale Politie landelijk nog geen standpunt ingenomen over:
- de vraag wie op nationaal en wie op regionaal niveau bevoegd is dergelijke convenanten
te ondertekenen;
- de vraag of de Nationale Politie bereid is het convenant daadwerkelijk te ondertekenen
gelet op de meerwaarde ervan in het licht van de bestaande samenwerkingsrelatie tussen
Defensie en de Nationale Politie. Helaas is het standpunt van de Nationale Politie door
omstandigheden niet ingebracht bij de bespreking van het convenant in het
Veiligheidsberaad.
Op het niveau van de korpsleiding van de Nationale Politie wordt overlegd en besloten over beide
kwesties. Zolang op dat niveau geen besluit is genomen, kan de politie eenheid Den Haag niet
instemmen met dit convenant en het dus ook niet ondertekenen.

6. Implementatie en communicatie
Actielijst
Om de samenwerkingsafspraken in het convenant te implementeren en borgen, wordt een
zogenaamde actielijst opgesteld. Elke samenwerkingsafspraak wordt hierin regiospecifiek
uitgewerkt en omgevormd tot een actie om de afspraak te implementeren/borgen. De actielijst is
opgenomen als bijlage van het convenant.
Informatiekaart
Om de samenwerkingsafspraken in convenanten voor de ‘warme fase’ te borgen en praktisch te
maken, wordt normaliter een informatiekaart ‘partners’ opgesteld. Voor Defensie bestaat echter al
een dergelijke informatiekaart. De huidige kaart wordt op basis van het nieuwe convenant en
nieuwe inzichten getoetst en daar waar nodig aangevuld c.q. aangepast. Wanneer het project
VCMS (Verbeterd Civiel Militaire Samenwerking) van Defensie is afgerond (medio 2014/2015)
wordt de informatiekaart wederom op de actualiteitswaarde beoordeeld en eveneens aangevuld
c.q. aangepast waar nodig.
Bekendmaking / verspreiding
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Alle crisisfunctionarissen van de VRHM worden na ondertekening van het convenant
geïnformeerd over de samenwerkingsafspraken met Defensie. Hiervoor zal o.a. de VRHMnieuwsbrief gebruikt worden. Bij een aanpassing van de huidige informatiekaart ontvangen alle
crisisfunctionarissen deze nieuwe versie. De verspreiding van de informatiekaart gebeurt door en
conform de werkwijze van de werkgroep MDOP.
Communicatie
Na ondertekening van een convenant wordt gezamenlijk met Defensie een persbericht opgesteld
om publiciteit te gegeven aan de samenwerking. In samenspraak met de partijen worden de
geschikte media bepaald voor verspreiding van het persbericht.

7. Bijlagen
‘Convenant VRHM – Defensie’, versie 0.4

8. Historie besluitvorming
DB 5 december 2013: vaststelling van het convenant ‘VRHM- Defensie’.
VD 11 november 2013: Instemmen met het convenant ‘VRHM-Defensie’.
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Convenant VRHM - Defensie
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden, de Politie en
Defensie

Partijen
A. Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de
Veiligheidsregio H.J.J. Lenferink, hierna te noemen ‘Veiligheidsregio’;
B. De regionale eenheid Den Haag van de nationale politie, vertegenwoordigd door de politiechef van
Den Haag, namens deze Hoofd Operatiën mw. N. Bogers, hierna te noemen ‘Politie’;
C. Het ministerie van Defensie, vertegenwoordigd door de gemandateerde ………, hierna te noemen
‘Defensie’;
Hierna partijen A tot en met C gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.

Overwegende dat
-

partijen het wenselijk achten om gezamenlijke afspraken te maken, door middel van een convenant,
met betrekking tot (de voorbereiding op) rampen en crisis of de dreiging ervan omdat:
a Defensie naast politie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en
gemeenten een structurele veiligheidspartner is binnen de Strategie Nationale Veiligheid en
door haar grote diversiteit aan capaciteiten op vrijwel alle civiele rampenbestrijdingsprocessen
ondersteuning of aanvulling kan geven;
b Defensie in geval van een (dreigende) ramp of crisis op verzoek van civiele autoriteiten
militaire bijstand of militaire steunverlening in het openbaar belang kan verlenen.

-

afstemming en samenwerking tussen de Veiligheidsregio, Politie en Defensie in de crisispreparatie,
respons en nazorg van cruciaal belang is om te komen tot een adequate inzet tijdens (ernstige vrees
voor) rampen en crises;

-

partijen afspraken met betrekking tot de voornoemde samenwerking willen vastleggen in een
landelijk convenant om een kader te geven voor de uitwerking van de samenwerking op regionaal
niveau;

-

een regiospecifieke actielijst deel uitmaakt van het convenant, waarin de door de partijen uit te
voeren acties zijn opgenomen. Partijen zullen zich inzetten om de samenwerking tot een succes te
maken.

-

iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden heeft op het gebied van
risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing, die in de diverse wet- en regelgeving zijn
vastgelegd en dat deze door dit convenant ongewijzigd blijven;

-

partijen het wenselijk achten om gezamenlijke afspraken te maken met betrekking tot
rampenbestrijding en crisisbeheersing, zonder elkaars taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, dan wel de wettelijke basis daarvoor, te willen beïnvloeden of over te nemen;

-

binnen Defensie een geografische verdeling is gemaakt waarbij de Regionaal Militair Commandant
(RMC) belast is met de coördinatie van militaire bijstand en militaire steunverlening in het kader van
het openbaar belang in het toegewezen gebied;
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-

de RMC het militaire aanspreekpunt is voor bestuurlijke autoriteiten en voor het niveau van
operationele directies binnen de Veiligheidsregio’s;

-

de RMC aan elke Veiligheidsregio, Officieren Veiligheidsregio (OVR) ter beschikking stelt zodat
iedere Veiligheidsregio haar eigen Defensieliaison heeft op operationeel niveau;

-

de Veiligheidsregio verantwoordelijk is om RMC en OVR in de koude fase structureel in te bedden
waardoor de informatievoorziening gewaarborgd is;

-

het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb) buiten de reikwijdte van het convenant valt en
afspraken in dit kader met de ondertekening van het convenant dan ook niet wijzigen.

Spreken met elkaar af:
Algemeen
Artikel 1

Uitgangspunt
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing
blijven ongewijzigd en worden door dit convenant niet beïnvloed. Reeds bestaande
convenanten en afspraken kunnen behouden blijven of desgewenst worden samengevoegd
met dit convenant. Hierover kunnen afspraken worden opgenomen in de actielijst.

Artikel 2

Doelen
-

Artikel 3

Dit convenant beoogt eenduidige landelijke afspraken over een effectieve en efficiënte
ondersteuning door Defensie tijdens rampen en crises aan de Veiligheidsregio en Politie;
Het landelijk convenant beoogt een meer eenduidige samenwerking en afspraken
tussen Defensie (als landelijke organisatie), Politie en de Veiligheidsregio;
Een bijbehorende actielijst biedt ruimte voor maatwerkafspraken voor regiospecifieke
aspecten;
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot
daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing, (voorbereiding op de)
rampenbestrijding en crisisbeheersing en nazorg.

Citeertitel
Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio’s. Politie en
Defensie.

Artikel 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie, de Politie, de Veiligheidsregio en de
Regionaal Militair Commandant (als Rijksheer) hebben wettelijke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden die met dit convenant ongewijzigd blijven.

Risicobeheersing
Artikel 5

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
- bekijken partijen gezamenlijk de risico's in de regio gerelateerd aan objecten en
relevante activiteiten van Defensie. De Veiligheidsregio verwerkt deze analyse zonodig
in haar Regionaal Risicoprofiel;
- kunnen Defensie en Politie afspraken maken omtrent de bewaking en beveiliging van in
de regio gelegen vitale Defensieobjecten.

Convenant ‘VRHM - Defensie’ (12 juni 2013)
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Communicatie
Artikel 6

Risicocommunicatie (‘koude fase’)
Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af:
- Defensie levert specifieke kennis en inhoudelijke informatie over risicovolle
Defensieactiviteiten zodat het bestuur van de Veiligheidsregio invulling kan geven aan
haar verplichting om de bevolking (burgers, bedrijven, instellingen) informatie te
verschaffen over eventueel aanwezige risicovolle Defensie activiteiten;
- Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de
Veiligheidsregio, de Politie en Defensie voortvloeiende uit toepasselijke wet- en
regelgeving.

Artikel 7

Crisiscommunicatie (‘warme fase’)
-

Artikel 8

Het openbaar bestuur is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie, zodra zij
betrokken is, Defensie levert de hiervoor gewenste bijdrage;
Afstemming over crisiscommunicatie vindt plaats tussen de Veiligheidsregio en Defensie
als Defensie de getroffen organisatie is.

Melding en alarmering
Partijen maken afspraken over wederzijdse beschikbaarheid en bereikbaarheid ten behoeve
van alarmering en melding;

Artikel 9

Noodcommunicatie
Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien van
noodcommunicatie.

Leiding en coördinatie
Artikel 10

Afstemming planvorming
-

-

-

Artikel 11

Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande plannen voor de
risico- en crisisbeheersing, op of gerelateerd aan het terrein van Defensie, betrekken en
informeren partijen elkaar. Partijen zijn verantwoordelijk voor de wijziging, implementatie
en borging van de plannen in de eigen organisatie;
Defensie wordt door de Veiligheidsregio benaderd om een bijdrage te leveren aan het
Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio waarin
regiospecifieke aandachtspunten aan de orde komen;
Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudings-verplichtingen van de
Veiligheidsregio, de Politie en Defensie voortvloeiende uit toepasselijke wet- en
regelgeving.

Vertegenwoordiging in regulier overleg (‘koude fase’)
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars overlegstructuren teneinde
de samenwerking te bevorderen.

Artikel 12

Vertegenwoordiging in crisisteams (‘warme fase’)
-

Liaisons van Defensie maken desgevraagd deel uit van de operationele en bestuurlijke
overlegstructuren van de Veiligheidsregio’s;
In overleg met betrokken partijen kan in voorkomende gevallen de werkwijze en het
uitbrengen van liaisons anders worden georganiseerd, waaronder het desgevraagd
afvaardigen van een liaison van de Veiligheidsregio en/of de Politie naar het crisisteam
van Defensie.

Convenant ‘VRHM - Defensie’ (12 juni 2013)
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Artikel 13

Opleiden, trainen en oefenen
-

-

Artikel 14

Partijen maken capaciteit vrij voor het geïntegreerd ontwikkelen van scenario’s ten
behoeve van opleiden, trainen en oefenen, het voorbereiden en evalueren van
geïntegreerde oefeningen en het implementeren van de verbeterpunten;
Partijen organiseren geïntegreerde oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig
oefenbeleid en de planning hiervan op elkaar af;
De oefenplannen zullen door beide partijen worden geëvalueerd. Aan deze evaluaties
zullen alle partijen hun medewerking verlenen.

Regiogrensoverschrijdend incident
-

-

-

In geval van een regiogrensoverschrijdend incident, waarbij meerdere Veiligheidsregio’s
betrokken zijn, organiseert de bronregio, indien gewenst, voor Defensie één aanspreek- en
coördinatiepunt vanuit de verschillende Veiligheidsregio’s.
Bij een ramp of crisis waarbij de regiogrens wordt overschreden, kan de nationale
crisisstructuur in werking treden. Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)
en/of de Landelijke Operationele Staf (LOS) kunnen hierbij een rol spelen;
In dit convenant worden geen afspraken vastgelegd voor een ramp waarbij nationaal
wordt opgeschaald;
Besluitvorming over en prioritering van de inzet van militaire capaciteiten op het terrein
van OOV vindt plaats op het niveau van de Ministeries van Defensie en Veiligheid en
Justitie.

Veiligheid
Artikel 15

Veiligheidsmaatregelen
-

Partijen houden zich aan de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen en richtlijnen om
risico’s zoveel als mogelijk te beperken;
Partijen maken afspraken over de te hanteren veiligheidsprocedures en maken daarbij
gebruik van reeds bestaande landelijk gehanteerde protocollen of richtlijnen.

Informatiemanagement
Artikel 16

Werkwijze en informatievoorziening
-

-

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de
samenwerking van belang kunnen zijn;
Partijen zorgen ervoor dat de andere convenantpartijen te allen tijde over de juiste
(bereikbaarheid) gegevens beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de aan
hen verstrekte gegevens;
Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden informatie uit en
maken hier afspraken over.
Het voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de
Veiligheidsregio, de Politie en Defensie voortvloeiende uit toepasselijke wet- en
regelgeving.

Uitwerking
Artikel 17

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

Partijen maken een actielijst (zie bijlage 1) ten behoeve van een concrete uitwerking van
dit convenant in de Veiligheidsregio;
Partijen evalueren jaarlijks gezamenlijk de actielijst en actualiseren deze indien nodig;
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken, bijhouden en evalueren van de
actielijst.

Convenant ‘VRHM - Defensie’ (12 juni 2013)
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Artikel 18

Kosten
-

Artikel 19

Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken
die voortvloeien uit dit convenant, tenzij anders wordt overeengekomen;
De additionele uitgaven bij daadwerkelijke inzet van Defensiecapaciteiten tijdens rampen
en crises worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in het convenant voor de
Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht.

Inwerkingtreding en looptijd
- Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document genoemde
partijen en geldt voor onbepaalde tijd;
- Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de actualiteitswaarde van het
convenant door de partijen beoordeeld.

Artikel 20

Beheer
- Het Veiligheidsberaad draagt zorg voor het beheer van het landelijk convenant;
- De Veiligheidsregio draagt zorg voor het beheer van het regionale convenant en
bijbehorende actielijst;
- De Veiligheidsregio, de Politie en Defensie zijn verantwoordelijk voor de implementatie
van het regionale convenant binnen de eigen organisatie;
- Het Veiligheidsberaad en Defensie monitoren de voortgang van de regionale
implementatie van het regionale convenant.

Artikel 21

Wijziging of beëindiging
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in het landelijk
convenant, wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het Veiligheidsberaad,
Politie en Defensie;
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in de afspraken
binnen de actielijst, treden de betrokken partijen hiertoe met elkaar in overleg;
- Iedere partij kan de in dit convenant gemaakte afspraken beëindigen. Zij doet dit middels
een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de andere partijen, waarna de partijen
met elkaar in overleg treden.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te ………. op ………..

Veiligheidsregio Hollands Midden

Politie, regionale eenheid Den Haag

De politiechef van Den Haag, namens deze,
Voorzitter drs. H.J.J. Lenferink

Hoofd Operatiën mw. N. Bogers

Ministerie van Defensie

…

Convenant ‘VRHM - Defensie’ (12 juni 2013)
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Actielijst ‘Convenant VRHM - Defensie' (versie 13 september 2013)
Artikel

Afspraken in artikel

Art 1

Uitgangspunt
Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de
samenwerking tot een succes te maken. Partijen werken vanuit een
gezamenlijke visie om de samenwerking op het gebied van
risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing te optimaliseren en
te operationaliseren.

Regiospecifieke vertaling
-

-

Art 2

-

Dit convenant beoogt eenduidige landelijke afspraken over een
effectieve en efficiënte ondersteuning door Defensie tijdens rampen en
crises aan de Veiligheidsregio en Politie;
Het landelijk convenant beoogt een meer eenduidige samenwerking
en afspraken tussen Defensie (als landelijke organisatie), Politie en de
Veiligheidsregio;
Een bijbehorende actielijst biedt ruimte voor maatwerkafspraken voor
regiospecifieke aspecten;
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en
komen tot daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing,
(voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing en
nazorg.

De partijen dragen zorg voor eenduidige samenwerking. Dit wordt bereikt door de volgende
afspraken

o

o

o

o
o

o

o

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Regelmatig

VRHM (MDOTO)
& Defensie

Organiseren (netwerk)bijeenkomsten/
workshops

De Regionaal Militair Commandant (RMC) - en bij zijn afwezigheid zijn
plaatsvervanger cq Officier Beleidsteam (OBT) - is het militair aanspreekpunt
voor directie en bestuursniveau in de Veiligheidsregio.
Defensie stelt zonder financiële tegenprestatie, een Officier Veiligheidsregio
(OVR) als militair adviseur Defensie voor zowel de veiligheidsregio als politie
beschikbaar.
De OVR werkt minimaal 40% van zijn/haar arbeidscontract voor de
veiligheidsregio, waarbij het verlof verhoudingsgewijs over de Veiligheidsregio
en de militaire arbeidsplaats wordt verdeeld.
De OVR kan mogelijk projecten en werkzaamheden ondersteunen maar kan
niet worden aangesteld als projectleider.
De Veiligheidsregio stelt zonder financiële tegenprestatie werkruimte, inclusief
meubilair, alsmede een computer, inclusief account, het regionale netwerk van
de Veiligheidsregio en printerrechten ter beschikking aan de OVR.
De Veiligheidsregio en Defensie organiseren met enige regelmaat een
bijeenkomst / workshop. Doel van deze bijeenkomst is het delen en uitwisselen
van kennis over ontwikkelingen binnen de respectievelijke crisisorganisaties.
Defensie organiseert bij behoefte van de Veiligheidsregio en crisispartners een
presentatie/ informatiebijeenkomst over mogelijkheden, beperkingen en
werkwijze bij Defensie.

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

1. Defensie t.z.t. benaderen voor input
bij herziening Regionaal
Risicoprofiel.

Periodiek
(vierjaarlijks)

VRHM (MDRB)

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie, de Politie, de
Veiligheidsregio en de Regionaal Militair Commandant (als Rijksheer)
hebben wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die met
dit convenant ongewijzigd blijven.

Art 5

Eigenaar

Citeertitel
Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen
Veiligheidsregio’s. Politie en Defensie.

Art 4

Realisatie

Doelen
-

Art 3

Partijen achten het wenselijk om samenwerkingsafspraken te maken. In de kern gaat het
daarbij om een advies over inzet van militaire capaciteiten op de relevante niveaus zodat
tijdig en op de juiste plaats effectieve militaire ondersteuning kan plaatsvinden. Het
bewaken van eenduidigheid en eenheid van opvatting in deze afspraken is een
verantwoordelijkheid van alle partijen.
Het convenant met de citeertitel: ‘Convenant Regionaal Militair Commando-West en
Veiligheidsregio Hollands Midden’, getekend op 04 september 2008 komt met dit
convenant te vervallen. Zaken die in het voorgaande convenant waren opgenomen zijn
deels overgenomen in dit huidige convenant.

Actiepunten

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
bekijken partijen gezamenlijk de risico's in de regio gerelateerd aan
objecten en relevante activiteiten van Defensie. De Veiligheidsregio
verwerkt deze analyse zonodig in haar Regionaal Risicoprofiel;
kunnen Defensie en Politie afspraken maken omtrent de bewaking en
beveiliging van in de regio gelegen vitale Defensieobjecten.

-

Het Regionaal Risicoprofiel wordt periodiek herzien. Bij de volgende herziening(en)
vraagt de VRHM aan Defensie, via de OVR of RMC, om informatie ten behoeve van het
Regionaal Risicoprofiel.
In de regio Hollands Midden bevinden zich geen vitale Defensieobjecten.
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Art 6

Risicocommunicatie (koude fase)
Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af:
Defensie levert specifieke kennis en inhoudelijke informatie over
risicovolle Defensieactiviteiten zodat het bestuur van de
Veiligheidsregio invulling kan geven aan haar verplichting om de
bevolking (burgers, bedrijven, instellingen) informatie te verschaffen
over eventueel aanwezige risicovolle Defensie activiteiten;
Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio, de Politie en Defensie
voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving.

Art 7

-

-

-

Het openbaar bestuur is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie,
zodra zij betrokken is, Defensie levert de hiervoor gewenste bijdrage;
Afstemming over crisiscommunicatie vindt plaats tussen de
Veiligheidsregio en Defensie als Defensie de getroffen organisatie is.

-

De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking wordt geïnformeerd bij crises en
bij risicovolle Defensieactiviteiten.
Defensie levert op verzoek de inhoudelijke informatie hiervoor.
Inhoudelijke boodschappen tijdens een crisis worden door de Veiligheidsregio en
Defensie onderling afgestemd.
Een communicatiemedewerker van Defensie is structureel welkom in het team
communicatie van de Veiligheidsregio bij crises waar Defensiebetrokkenheid aanwezig is
of aanwezigheid daarvan is te voorzien.

3. De Veiligheidsregio organiseert een
bijeenkomst voor de betrokken
communicatiemedewerkers om
kennis te maken en eventuele
nadere afspraken op te stellen.
4. Nadere afspraken m.b.t.
crisiscommunicatie opnemen in de
informatiekaart.

Defensie is voor vragen en alarmering 24/7 telefonisch bereikbaar middels een Officier
van Dienst (OvD): Voor regio West: 06-53428039
Defensie garandeert bereikbaarheid en beschikbaarheid van een OVR in crisisteams.
In geval van opschaling naar GRIP 2 of hoger wordt de OVD van RMC-West altijd
gealarmeerd dmv P2000. Nav de terugkoppeling met de Veiligheidsregio (wat is de case
en kan Defensie een meerwaarde hebben) zal de OVD contact opnemen met de OVR
van de Veiligheidsregio Hollands Midden en nagaan of deze beschikbaar is. Indien de
OVR niet beschikbaar is, zal de OVD RMC-West Defensie vertegenwoordigen in de
Veiligheidsregio.
Defensie garandeert bereikbaarheid en beschikbaarheid van de RMC in (regionaal)
beleidsteam(s). Melding aan de RMC vindt plaats door tussenkomst van de OVD RMCWest.
De opkomsttijd van de OVR en RMC bedraagt maximaal twee uur.
Bij crises en incidenten waarbij er nog geen GRIP opschaling heeft plaatsgevonden
maar waar mogelijk wel defensiecapaciteit benodigd is, dient contact te worden
opgenomen met de OvD regio West. Defensie draagt in voorkomend geval zorg voor de
aanwezigheid van een militair adviseur op de gewenste locatie.

5. Dit zijn bestaande afspraken. Deels
zijn deze opgenomen in de taakkaart
van de IM ROT. Echter wel nog op
te nemen in de informatiekaart.
6. VRHM stelt een capcode voor
Defensie vast en verwerkt dit in de
procedures van de GMK.

Defensie is bereikbaar via vaste en mobiele telefonie en via P2000. Het NCV is pas
beschikbaar indien het ‘militair actiecentrum’ operationeel is.
De GMK neemt periodiek het initiatief tot een bereikbaarheidstest middels P2000.

7. Afspraken over contactgegevens/
bereikbaarheid worden opgenomen
in informatiekaart.
8. Defensie wordt meegenomen in het
wekelijks proefalarm van de VRHM
op dinsdag om 18.00 uur.

Q3 2013

VRHM
(wg communicatie)

???

VRHM
(wg Communicatie)

Zie artikel 10

VRHM
(planvorming)

Zie artikel 10

VRHM
(planvorming)



GMK

Jaarlijks

VRHM



GMK

Melding en alarmering
Partijen maken afspraken over wederzijdse beschikbaarheid en
bereikbaarheid ten behoeve van alarmering en melding.

-

-

Art 9

2. Borgen bij werkgroep communicatie.
Hiertoe de contactgegevens van
communicatieadviseurs uitwisselen.

Crisiscommunicatie (warme fase)
-

Art 8

De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking wordt geïnformeerd bij
risicovolle Defensieactiviteiten.
Op verzoek van de VRHM levert Defensie inhoudelijke informatie t.b.v. de
risicocommunicatie over eventuele aanwezige risicovolle Defensieactiviteiten. Defensie
stelt deze informatie actief beschikbaar

Noodcommunicatie
Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien
van noodcommunicatie.

-
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Art 10

Afstemming planvorming
-

-

-

Art 11

Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande
plannen voor de risico- en crisisbeheersing, op of gerelateerd aan het
terrein van Defensie, betrekken en informeren partijen elkaar. Partijen
zijn verantwoordelijk voor de wijziging, implementatie en borging van
de plannen in de eigen organisatie;
Defensie wordt door de Veiligheidsregio benaderd om een bijdrage te
leveren aan het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan
van de Veiligheidsregio waarin regiospecifieke aandachtspunten aan
de orde komen;
Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio, de Politie en Defensie
voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving.

-

-

-

-

-

De Veiligheidsregio nodigt de OVR structureel uit voor multidisciplinair overleg op het
niveau van het Veiligheidsbureau - het MDOTO en MDOP - en de gerelateerde
werkverbanden die voortvloeien uit deze beide overlegstructuren, mits deze raakvlakken
hebben met Defensie.
De OVR is structureel welkom bij overige overlegvormen in de Veiligheidsregio over
onderwerpen die raakvlakken zouden kunnen hebben met ondersteuning vanuit
Defensie.
De RMC is agendalid van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de
Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio. De RMC beziet of en het niveau waarop
eventueel wordt deelgenomen.
Daar waar relevant wordt de VRHM uitgenodigd door Defensie voor overleg c.q.
bespreking.

11.De rol van Defensie in de
werkgroepen MDOTO en MDOP
opnemen in het beleidsplan/
werkplan van deze werkgroepen.

Indien inzet of betrokkenheid van Defensie voorzien is, nodigt de Veiligheidsregio de
OVR uit in het ROT bij een GRIP 2 (procedure cfm artikel 8). De OVR is binnen twee uur
na alarmering aanwezig in het ROT. Indien de OVR slechts wordt geïnformeerd maar
zelf (op basis van het LCMS of anderszins) de analyse maakt van toegevoegde waarde
te kunnen zijn in het ROT, wordt hij toegelaten tot het ROT.
Indien inzet of betrokkenheid van Defensie voorzien is, nodigt de Veiligheidsregio de
RMC uit in het BT bij een GRIP 3 en in het RBT bij een GRIP 4. Indien de RMC slechts
wordt geïnformeerd maar zelf (op basis van het LCMS of anderszins) de analyse maakt
van toegevoegde waarde te kunnen zijn in het (R)BT, wordt hij toegelaten tot het (R)BT.
De OVR in het ROT heeft een adviserende functie ten aanzien van de inzet van defensie
capaciteit. De daadwerkelijke aanvraag geschiedt door de voorzitter Veiligheidsregio via
het LOCC.
Defensie draagt zorg voor voortzettingsvermogen van vertegenwoordiging binnen de
genoemde crisisteams. De OVR wordt bijgestaan door reservisten. Naast assistentie
warborgen deze reserve officieren de aanwezigheid als OVR in het ROT. De RMC kan
zich laten vertegenwoordigen en/of laten bijstaan door de plaatsvervangend RMC of een
OBT.

12.Afspraken opnemen in de
informatiekaart.

De partijen betrekken elkaar tijdig bij de ontwikkeling van het oefenjaarplan van de
Veiligheidsregio om gezamenlijke oefenwensen te bespreken.
Partijen streven er naar minimaal jaarlijks een oefening te organiseren, waarbij – in multi
verband - de Veiligheidsregio met Defensie oefent. Dit kan uiteenlopen van een table top
oefening van ROT/RBT tot aan een oefening met veldeenheden met crisisteams.
Partijen stellen elkaar waar mogelijk en wenselijk wederzijds in de gelegenheid om mee
te kijken bij oefeningen.
Partijen stellen elkaar waar mogelijk en wenselijk in de gelegenheid aan te sluiten bij
relevante opleidingen en trainingen.

13.Defensie betrekken bij de
ontwikkeling van het oefenjaarplan
van de Veiligheidsregio.
14.Betrekken Defensie bij
ontwikkelingen oefenjaarplan
opnemen in oefenbeleidsplan.

Periodiek
(vierjaarlijks)

VRHM

<3 mnd nadat
VCMS is
gerealiseerd

VRHM
(planvorming)

Jaarlijks

VRHM
(MDOP & MDOTO)

Zie artikel 10

VRHM
(planvorming)

Jaarlijks

VRHM (MDOTO)

2014

VRHM (MDOTO)

Vertegenwoordiging in crisisteams (warme fase)
-

-

Liaisons van Defensie maken desgevraagd deel uit van de
operationele en bestuurlijke overlegstructuren van de
Veiligheidsregio’s;
In overleg met betrokken partijen kan in voorkomende gevallen de
werkwijze en het uitbrengen van liaisons anders worden
georganiseerd, waaronder het desgevraagd afvaardigen van een
liaison van de Veiligheidsregio en/of de Politie naar het crisisteam van
Defensie.

-

-

-

Art 13

9. Defensie t.z.t. betrekken bij de
herziening van het regionaal
risicoprofiel, beleidsplan en
crisisplan.
10.Herzien van de huidige
informatiekaart ‘Defensie’ op basis
van het nieuwe convenant en de
ontwikkelingen die zijn
voortgekomen uit de (nog te
implementeren) VCMS (Verbeterd
Civiel Militaire Samenwerking)

Vertegenwoordiging in regulier overleg (koude fase)
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars
overlegstructuren teneinde de samenwerking te bevorderen.

Art 12

Defensie wordt betrokken bij relevante planvorming van de veiligheidsregio zoals het
Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan.
Defensie wordt betrokken bij de ontwikkeling van planvorming in de Veiligheidsregio die
mogelijk zouden kunnen leiden tot een inzet van Defensiecapaciteiten. Hiertoe is de
OVR deelnemer in de werkgroep ‘Multidisciplinaire Operationele Planvorming (MDOP).
Partijen stellen elkaar op de hoogte van relevante wijzigingen in de structuur van de
organisatie.
Defensie betrekt de Veiligheidsregio bij het opstellen of bijstellen van relevante plannen
welke relatie hebben met nationale operaties. Denk hierbij aan het Verbetert Civiel
Militaire Samenwerking (VCMS)
De ‘warme’ afspraken in dit convenant worden opgenomen in de informatiekaart
‘Defensie’.

Opleiden, trainen en oefenen
-

-

-

Partijen maken capaciteit vrij voor het geïntegreerd ontwikkelen van
scenario’s ten behoeve van opleiden, trainen en oefenen, het
voorbereiden en evalueren van geïntegreerde oefeningen en het
implementeren van de verbeterpunten;
Partijen organiseren geïntegreerde oefeningen met elkaar en
stemmen hun meerjarig oefenbeleid en de planning hiervan op elkaar
af;
De oefenplannen zullen door beide partijen worden geëvalueerd. Aan
deze evaluaties zullen alle partijen hun medewerking verlenen.

-
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Art 14

Regiogrensoverschrijdend incident
-

-

-

Art 15

-

-

-

-

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Partijen houden zich aan de van toepassing zijnde
veiligheidsmaatregelen en richtlijnen om risico’s zoveel als mogelijk te
beperken;
Partijen maken afspraken over de te hanteren veiligheidsprocedures
en maken daarbij gebruik van reeds bestaande landelijk gehanteerde
protocollen of richtlijnen.

-

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

15.Minimaal jaarlijks een bijeenkomst
organiseren voor het bespreken van
de actielijst, informatiekaart en de
samenwerking.

Jaarlijks

VRHM (MDOP)

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

<vier jaar na
ondertekening>

Allen*

Indien een Defensie medewerker voor het bestrijden van een calamiteit op een locatie
moet zijn waar het verplicht is om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zorgt de
aanvragende instantie voor de noodzakelijke middelen.

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen
die voor de samenwerking van belang kunnen zijn;
Partijen zorgen ervoor dat de andere convenantpartijen te allen tijde
over de juiste (bereikbaarheid) gegevens beschikken en dragen zorg
voor goed beheer van de aan hen verstrekte gegevens;
Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden
informatie uit en maken hier afspraken over.
Het voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio, de Politie en Defensie
voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving.

-

De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat Defensie bij incidenten of in de aanloop
daarvan in staat is om gebruik te maken van het door de Veiligheidsregio gebruikte
informatiesystemen, zoals bijvoorbeeld het LCMS.
De OVR dient in het bezit te zijn van een Veiligheidsregio account voor de te gebruiken
informatiesystemen.
De Veiligheidsregio dient het landelijke account LCMS voor het Militaire Actiecentrum
(MAC) te ondersteunen.

Partijen maken een actielijst (zie bijlage 1) ten behoeve van een
concrete uitwerking van dit convenant in de Veiligheidsregio;
Partijen evalueren jaarlijks gezamenlijk de actielijst en actualiseren
deze indien nodig;
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken, bijhouden en
evalueren van de actielijst.

-

-

Ieder jaar in de maand <jaar na ondertekening> zal de actielijst onderwerp van gesprek
zijn bij een gezamenlijk overleg tussen (de vertegenwoordigers van de) directies van de
partijen. Daar waar partijen dat nodig achten, wordt de actielijst aangepast.
Tijdens het jaarlijks overleg wordt de actualiteitswaarde van de informatiekaart ‘Defensie’
beoordeeld.

Kosten
-

-

Art 19

Geen activiteiten noodzakelijk

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

Art 18

-

Bij regiogrensoverschrijdende incidenten zorgt Defensie voor adequate
vertegenwoordiging in de relevante crisisteams van de betrokken Veiligheidsregio’s. De
bemensing komt uit de bestaande Defensie Natops organisatie.
Prioritering van inzet van schaarse Defensie capaciteiten zal altijd op landelijk niveau
plaatsvinden.

Werkwijze en informatievoorziening
-

Art 17

-

Veiligheidsmaatregelen
-

Art 16

In geval van een regiogrensoverschrijdend incident, waarbij meerdere
Veiligheidsregio’s betrokken zijn, organiseert de bronregio, indien
gewenst, voor Defensie één aanspreek- en coördinatiepunt vanuit de
verschillende Veiligheidsregio’s.
Bij een ramp of crisis waarbij de regiogrens wordt overschreden, kan
de nationale crisisstructuur in werking treden. Het Landelijk
Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en/of de Landelijke
Operationele Staf (LOS) kunnen hierbij een rol spelen;
In dit convenant worden geen afspraken vastgelegd voor een ramp
waarbij nationaal wordt opgeschaald;
Besluitvorming over en prioritering van de inzet van militaire
capaciteiten op het terrein van OOV vindt plaats op het niveau van de
Ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie.

Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering
van de afspraken die voortvloeien uit dit convenant, tenzij anders
wordt overeengekomen;
De additionele uitgaven bij daadwerkelijke inzet van
Defensiecapaciteiten tijdens rampen en crises worden verrekend
overeenkomstig het bepaalde in het convenant voor de Financiering
Nationale Inzet Krijgsmacht.

Behoeft geen nadere vertaling

Inwerkingtreding en looptijd
-

Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit
document genoemde partijen en geldt voor onbepaalde tijd;
Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de
actualiteitswaarde van het convenant door de partijen beoordeeld.

Binnen 4 jaar (of eerder indien noodzakelijk) na ondertekening wordt de actualiteitswaarde
van het convenant beoordeeld.
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Art 20

Beheer
-

-

Art 21

Het Veiligheidsberaad draagt zorg voor het beheer van het landelijk
convenant;
De Veiligheidsregio draagt zorg voor het beheer van het regionale
convenant en bijbehorende actielijst;
De Veiligheidsregio, de Politie en Defensie zijn verantwoordelijk voor
de implementatie van het regionale convenant binnen de eigen
organisatie;
Het Veiligheidsberaad en Defensie monitoren de voortgang van de
regionale implementatie van het regionale convenant.

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Wijziging of beëindiging
-

-

-

Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in
het landelijk convenant, wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd
aan het Veiligheidsberaad, Politie en Defensie;
Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in
de afspraken binnen de actielijst, treden de betrokken partijen hiertoe
met elkaar in overleg;
Iedere partij kan de in dit convenant gemaakte afspraken beëindigen.
Zij doet dit middels een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de
andere partijen, waarna de partijen met elkaar in overleg treden.

VRHM* : de afdeling planvorming (team plannen en procedures multidisciplinair) van Brandweer Hollands Midden is eigenaar van de uit te voeren acties.
Allen* : alle partijen in dit convenant, waarbij het initiatief bij de VRHM ligt.
Status van actiepunten
Afgerond
Reeds gestart / in uitvoering
Nog niet gestart
Periodiek / terugkerend
Afkortingen:
MDI
MDOP
MDNCW:

: werkgroep Multidisciplinaire Informatievoorziening
: werkgroep Multidisciplinaire Operationele Planvorming
: multidisciplinaire werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’

MDRB :
GMK :

werkgroep Multidisciplinaire Risicobeheersing (werkgroep in oprichting)
Gemeenschappelijke Meldkamer
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