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2. Toelichting
Op 14 februari 2013 is een samenwerkingsconvenant ondertekend tussen de beide
omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland) in
Hollands Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden.
De samenwerking die uit dit 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.
Met de vaststelling en ondertekening van het convenant is de samenwerking tussen de
Veiligheidsregio Hollands Midden en de beide omgevingsdiensten formeel bekrachtigd en is
gestart met de implementatie van de afspraken in het convenant. Het convenant kent
uiteenlopende afspraken die voornamelijk betrekking hebben op de samenwerking op het gebied
van risicobeheersing en crisisbeheersing.
Om de huidige samenwerkingsafspraken voor de ‘warme’ fase te borgen en praktisch te maken,
zijn deze door de convenantpartijen samengevat in een informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’.
Doelgroep van deze informatiekaart zijn de crisisfunctionarissen van de VRHM (incl. GMK) en de
crisisfunctionarissen van de beide omgevingsdiensten.
In de informatiekaart is ook aandacht besteed aan de samenwerkingsafspraken m.b.t.
milieuzaken tussen VRHM en gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten.
Dit zijn gemeenten die tijdens de ondertekening van het convenant zelf nog de gemeentelijke
milieutaken uitvoerden of hadden overgedragen aan een andere externe partij.
Gemeente Noordwijk heeft inmiddels de gemeentelijke milieutaken overgedragen aan
Omgevingsdienst West-Holland. De werkafspraken met betrekking tot de crisisbeheersing voor de
gemeenten Katwijk, Noodwijkerhout en Voorschoten zijn opgenomen in de informatiekaart
‘Omgevingsdiensten’ d.d. 26 maart 2014. Er zijn geen ontwikkelingen bekend wanneer de
genoemde gemeenten eventueel hun milieu en/of bouwtaken gaan overdragen naar een
omgevingsdienst. Met de omgevingsdiensten is afgesproken dat zij ons informeren over
wijzigingen.
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3. Implementatie en communicatie
Op 12 juni 2014 heeft het Dagelijks Bestuur kennis genomen van het besluit van de
Veiligheidsdirectie d.d. 19 mei 2014 om de informatiekaart vast te stellen.
De informatiekaart is per 13 juni 2014 van kracht en wordt verspreid over de crisisfunctionarissen
van de VRHM en de beide omgevingsdiensten in Hollands Midden. De leden van de werkgroep
multidisciplinaire planvorming (MDOP) verspreiden de kaart onder alle crisisfunctionarissen uit de
eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de VRHM. De secretaris van
MDOP draagt zorg voor de verspreiding van deze kaart bij de multidisciplinaire
crisisfunctionarissen van de crisisteams (voorzitters, IM-functionarissen, communicatieadviseurs
ROT en woordvoerders CoPI). De vertegenwoordigers van de omgevingsdiensten dragen zorg
voor de implementatie en verspreiding van de kaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
De Informatiekaart wordt in hard-copy ter beschikking gesteld in de mappen van het CoPI en
ROT. Een digitaal exemplaar wordt geplaatst in het LCMS.
Deze informatiekaart is in 2012 voor het eerst vastgesteld, de update heeft plaatsgevonden
vanwege wijzigingen in de contactgegevens en het werkgebied.

4. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden
met de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken
van 12 juni 2014.
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