B.14

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming

Convenant ‘VRHM Rijkswaterstaat’
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Ruud Cové (BHM)

Datum:

26 juni 2014

B.14

Bijlage(n):

1

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informerend

Datum:

-

2. Toelichting
Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat te optimaliseren, is een
convenant VRHM - Rijkswaterstaat opgesteld. De VRHM heeft samen met de Senior adviseur
crisismanagement voorbereidingen getroffen voor het ondertekenen en implementeren van het
landelijke convenant ‘Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en
Rijkswaterstaat’.
Doelstelling van het convenant is om op landelijk niveau te komen tot eenduidige en concrete
samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat. 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 en Rijkswaterstaat formeel bekrachtigd.

3. Kader
Rijkswaterstaat is een bijzondere partner van de Veiligheidsregio en onderscheidt zich van de
andere vitale partners waar tot nu toe convenanten mee zijn opgesteld. Rijkswaterstaat kan de
Veiligheidsregio ondersteunen in haar optreden tijdens crises. De organisatie kan aanvullende
ondersteuning leveren bij optreden op waterwegen (nautisch), bij
waterhuishouding/overstromingen en op verkeerswegen. Daarnaast kunnen zij ook specifiek
materiaal leveren waarover de veiligheidsregio niet beschikt.

4. Consequenties
Met het nieuwe convenant en bijbehorende actielijst worden de huidige afspraken formeel
bekrachtigd en wordt de samenwerking waar nodig verder geoptimaliseerd.

5. Aandachtspunten / risico’s
Het door het Veiligheidsberaad opgeleverde convenant is een landelijk convenant dat is
vastgesteld door het Veiligheidsberaad en Rijkswaterstaat. De Politie is in dit modelconvenant
niet als partij genoemd en hoeft dit modelconvenant ook niet te tekenen. Dit komt omdat er in het
convenant geen bijzondere of andere taken genoemd worden voor de Politie waarvoor de
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veiligheidsregio en Rijkswaterstaat al niet een regeling of convenant met de Politie hebben
afgesloten.

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 voor de ‘warme fase’ te borgen en praktisch te maken is het
volgende afgesproken:
 ‘warme’ afspraken met betrekking tot waterwegen (nautisch) worden opgenomen in de
informatiekaart ‘Incidentbestrijding op het water’.
 ‘warme’ afspraken met betrekking tot waterhuishouding/overstromingen worden opgenomen in
planvorming m.b.t. dijkring 14 en 15.
 ‘warme’ afspraken met betrekking tot verkeerswegen worden gezien als regulier en niet
opgenomen in planvorming tenzij het een object met een specifiek risico betreft (vb. verdiepte
ligging A4).
Bekendmaking / verspreiding
Alle crisisfunctionarissen van de VRHM worden na ondertekening van het convenant
geïnformeerd over de samenwerkingsafspraken met Rijkswaterstaat. Hiervoor zal o.a. de VRHMnieuwsbrief gebruikt worden. Bij een oplevering of aanpassing van een 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 het convenant wordt gezamenlijk met Rijkswaterstaat 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 – Rijkswaterstaat’ inclusief actielijst

8. Historie besluitvorming
12 juni 2014: Dagelijks Bestuur
24 maart 2014: Veiligheidsdirectie
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B.14.a

Convenant Rijkswaterstaat - VRHM
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en
Rijkswaterstaat

Partijen
A. het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden, handelend als bestuursorgaan,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio de heer
drs. H.J.J. Lenferink, hierna te noemen ‘Veiligheidsregio’;
B. de Minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Mevrouw drs. I van der Hee
MBA van de dienst Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid , hierna te noemen: “Rijkswaterstaat”

Hierna partijen A en B gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.

Overwegende dat

1

-

Partijen, gezien hun verschillende elkaar rakende wettelijke taken en daarmee samenhangende
belangen in geval van een ramp of crisis binnen hun onderscheiden geheel of gedeeltelijk
samenvallende en/of rakende geografische beheersgebieden op regionaal niveau
samenwerkingsafspraken op een aantal terreinen willen vastleggen.

-

een goed functionerend netwerk, daaronder wordt verstaan het (hoofd)watersysteem,
(hoofd)wegennet, (hoofd)vaarwegennet (hierna genoemd: het netwerk of de netwerken), van vitaal
belang is voor de maatschappelijke continuïteit;

-

Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor een vlotte en veilige doorstroming op de netwerken,
voldoende schoon water en droge voeten en dat de zorg voor adequate crisispreparatie, respons en
nazorg hier een belangrijk deel van uitmaakt;

-

Rijkswaterstaat een eigenstandige wettelijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de
volgende crisisbeheersingsprocessen op de netwerken:
• Nautisch verkeersmanagement
• Beheer Waterkwaliteit
• Beheer Waterkwantiteit en Waterkeringen
• Verkeersmanagement (hoofd)wegen

-

Rijkswaterstaat in het wetgevingstraject van de Wet veiligheidsregio’s benoemd zijn tot crisispartner
1
van de Veiligheidsregio’s en zij zich op grond van de Waterwet en Wet aanvullende regels
wegtunnels dienen voor te bereiden op (de inzet bij) calamiteiten op de netwerken;

-

de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de coördinatie van de voorbereiding op de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing als genoemd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr);

Wet veiligheidsregio’s en Memorie van toelichting
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-

afstemming en samenwerking tussen de Partijen van cruciaal belang zijn om te komen tot een
adequate crisispreparatie, respons en nazorg in relatie tot weg, water en scheepvaart gerelateerde
incidenten;

-

Partijen het wenselijk achten om gezamenlijk afspraken te maken met betrekking tot de
netwerkgerelateerde crises (op de netwerken en buiten de netwerken), zonder elkaars
werkzaamheden, dan wel de wettelijke basis daarvoor, te willen beïnvloeden of over te nemen;

-

de Partijen afspraken willen vastleggen met betrekking tot deze samenwerking in een convenant;

-

dit modelconvenant bedoeld is om landelijke uniformiteit in de afspraken op regionaal niveau te
bewerkstelligen in de regio’s en daarom kunnen wijzigingen in het modelconvenant alleen
doorgevoerd worden na goedkeuring door de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en het Dagelijks
Bestuur van het Veiligheidsberaad.

Spreken met elkaar af:
Algemeen
Artikel 1

Uitgangspunt
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing
op het gebied van de netwerken blijven ongewijzigd en worden door het convenant niet
beïnvloed. Bestaande convenanten, afspraken en protocollen blijven bestaan, tenzij expliciet
wordt besloten dat zij vervallen.

Artikel 2

Doelen
-

Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de samenwerking zoveel
mogelijk te optimaliseren.
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot
daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing en (voorbereiding op de) en
crisisbeheersing.
Partijen streven ernaar om bij deze samenwerking zoveel mogelijk efficiency en
optimalisatie te realiseren o.a. door gebruik te maken van elkaars expertise en door
gezamenlijk te oefenen

Risicobeheersing
Artikel 3

Risicobeheersing
-

-

Partijen werken mee aan het opstellen van het regionaal risicoprofiel van de
Veiligheidsregio waarbij gelet op ieders taak wederzijds de risico’s zullen worden
uitgewisseld.
Partijen informeren elkaar actief over activiteiten en wijzigingen met betrekking tot
risicobeheersing.
Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking tot
risicobeheersing betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming hiervan.

Convenant ‘Rijkswaterstaat – VRHM’ (<DATUM>)
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Communicatie
Artikel 4

Risicocommunicatie (‘koude fase’)
-

-

Artikel 5

Afstemming planvorming
-

Artikel 6

-

Partijen organiseren regelmatig oefeningen met elkaar op operationeel, tactisch en
strategisch niveau en stemmen hun meerjarig opleidings-, trainings- en oefenbeleid,
gericht op multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing en de planning
hiervan, op elkaar af.
Partijen maken voldoende capaciteit vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen van
oefenscenario’s, het voorbereiden en evalueren van oefeningen. Partijen spannen zich
in om de verbeterpunten te implementeren.

Werkwijze en informatievoorziening
-

2

Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars reguliere
overlegstructuren, in de preparatiefase (koude fase), op de verschillende
organisatieniveaus.

Opleiden en oefenen
-

Artikel 8

Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking tot
crisisbeheersing, betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming hiervan.
Partijen stimuleren gezamenlijke planvorming met betrekking tot water- en
mobiliteitsgerelateerde scenario’s.
Partijen informeren elkaar actief over (wijzigingen in) al bestaande plannen met
betrekking tot crisisbeheersing.
Partijen borgen de afgeronde actiepunten (zie artikel 18) door deze te operationaliseren
in de bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van Partijen. Deze plannen worden
periodiek geactualiseerd.

Vertegenwoordiging regulier overleg
-

Artikel 7

Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af.
Partijen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie richting de
netwerkgebruikers met betrekking tot risico’s, voorbereidende en preventieve
maatregelen aangaande mogelijke netwerkgerelateerde calamiteiten binnen hun
beheersgebied.De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers,
bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft over de risico's, voorbereidende en
preventieve maatregelen aangaande (dreigende) verstoring of uitval van de netwerken
binnen de Veiligheidsregio.
Rijkswaterstaat levert inhoudelijke informatie ten behoeve van de risicocommunicatie
door de Veiligheidsregio.

Partijen wisselen informatie uit en maken afspraken over inzet, capaciteit,
bereikbaarheid en opkomsttijd.
Partijen zijn op de hoogte van de verdeling van taken, (nood)bevoegdheden en
2
verantwoordelijkheden van alle betrokken crisispartners ook ten tijde van een crisis en
handelen hiernaar.

Zoals omschreven in de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Convenant ‘Rijkswaterstaat – VRHM’ (<DATUM>)
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Melding en alarmering
Artikel 9

Communicatielijn via de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van de
Veiligheidsregio
-

-

Artikel 10

Crisiscommunicatie
-

-

Artikel 11

Partijen zorgen voor beschikbaarheid van actuele bereikbaarheidsgegevens en
relevante calamiteitenplannen en controleren deze gegevens minimaal één maal per
jaar op juistheid.
Alarmering van en naar Partijen vindt via de GMK plaats. De Partijen maken afspraken
over de aard van meldingen en incidenten waarover zij elkaar dienen te informeren.
Partijen maken met elkaar afspraken over hoe de alarmering vanuit Rijkswaterstaat naar
de betrokken gemeente(n) verloopt.

Partijen maken in de preparatiefase afspraken over crisiscommunicatie bij de
netwerkgerelateerde incidenten. Uitvoering van crisiscommunicatie in het eerste uur van
de crisis maakt hier onderdeel van uit.
Zolang het openbaar bestuur nog niet betrokken is bij het incident draagt de bij het
incident betrokken Rijkswaterstaat-dienst zorg voor de communicatie.
Bij een verstoring van de netwerken informeert Rijkswaterstaat de betrokken
netwerkgebruikers.
Bij een netwerkgerelateerd incident vindt tussen Partijen afstemming plaats over (het
voorbereiden van) de crisiscommunicatie. De Veiligheidsregio speelt hierbij een
coördinerende rol richting de gemeente.
In geval van (terreur)dreiging wordt voorlichting en communicatie afgestemd met de
verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten.

Communicatiemiddelen
-

Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en procedures ten aanzien van
noodcommunicatie.
Rijkswaterstaat is aangesloten op het noodcommunicatienet en daarmee bereikbaar op
de vaste locaties.
Partijen hebben daar waar zij gelieerd gebruiker zijn uniforme procedures vastgelegd
3
over de inzet en gebruik van C2000 en oefenen daarmee regelmatig gezamenlijk.

Leiding en coördinatie
Artikel 12

Participatie crisisteams
-

-

Partijen maken afspraken over deelname in crisisteams in geval van een
netwerkgerelateerde crisis waarbij een Gemeentelijk / Regionaal Beleidsteam
(GBT/RBT) wordt bijeengeroepen. Rijkswaterstaat kan, als crisispartner van de
Veiligheidsregio, uitgenodigd worden aan deze teams deel te nemen. Daarbij oefent
Rijkswaterstaat haar eigen bevoegdheden uit om de ramp of crisis en de gevolgen
daarvan te bestrijden. Partijen maken afspraken over deelname aan operationele
overlegstructuren, zoals het ROT en het COPI en Actiecentrum Water en scheepvaart of
Mobiliteit, ten tijde van een (dreigend) netwerkgerelateerd incident of crisis.
De Veiligheidsregio zorgt voor een adequate ondersteuning van de liaisons (inzake
onder andere de werkplekken, connectiviteit, et cetera).

3

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (voorheen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaat er
over welke partijen aangesloten worden op C2000

Convenant ‘Rijkswaterstaat – VRHM’ (<DATUM>)
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Artikel 13

Grensoverstijgend netwerkgerelateerd incident
In geval van een netwerkgerelateerd incident, waarbij meerdere Veiligheidsregio’s en/of
Rijkswaterstaat-diensten betrokken zijn, zet de Veiligheidsregio in het brongebied zich in om
voor de Rijkswaterstaat-dienst één aanspreek- en coördinatiepunt te creëren vanuit de
verschillende Veiligheidsregio’s. Omgekeerd zal bij betrokkenheid van meerdere
Rijkswaterstaat-diensten één Rijkswaterstaat-dienst coördinerend optreden, o.a. ten aanzien
van de contacten/adviesvragen richting landelijke Rijkswaterstaat-diensten.

Op- en afschaling
Artikel 14

Opschalingsstrutuur
-

De GRIP-structuur wordt als leidend opschalingsmodel gehanteerd bij multi-disciplinaire
samenwerking in de communicatie.
Partijen zijn op de hoogte van elkaars opschalingsstructuur en de koppeling met de
GRIP-structuur.

Informatiemanagement
Artikel 15

Netcentrisch werken
-

Partijen streven naar werken volgens de netcentrische wijze van informatievoorziening.
Dit houdt in dat alle Partijen op dezelfde tijd over relevante en eenduidige informatie
(kunnen) beschikken.
Partijen maken afspraken over toegang tot de netcentrische applicatie van de
Veiligheidsregio voor Rijkswaterstaat.

Operationele inzet
Artikel 16

Personele en materiële bijstand
Partijen geven zo veel als mogelijk gelet op de eigen kerntaak gevolg aan een verzoek om
personele en/of materiële bijstand, met inachtneming van de daarvoor geldende
bijstandsregelingen zoals de afspraken ten aanzien van Search and Rescue en maritieme
hulpverlening tussen Veiligheidsregio’s, Kustwacht en Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. De bijstand kan plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de (resterende)
personele en materiële capaciteit.

Uitwerking
Artikel 17

Evaluatie incidenten
Over het gezamenlijk evalueren van netwerkgerelateerde incidenten in opschaligsfase
GRIP 1 en hoger worden door Partijen afspraken gemaakt.

Artikel 18

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

-

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit convenant zullen
vertegenwoordigers van Partijen in overleg met elkaar binnen drie maanden na
ondertekening van dit convenant een actielijst opstellen. Deze actielijst is een dynamisch
document en wordt jaarlijks, daar waar nodig, geactualiseerd middels een gezamenlijk
overleg tussen Partijen.
De acties in de actielijst hebben betrekking op de samenwerkingsafspraken in dit
convenant.

Convenant ‘Rijkswaterstaat – VRHM’ (<DATUM>)
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-

-

Artikel 19

Partijen maken afspraken over wie procesverantwoordelijk is voor de uitvoering van de
actielijst.
In het gebied van een Veiligheidsregio waar meerdere Rijkswaterstaat-diensten hun
voorzieningsgebied hebben, coördineert één Rijkswaterstaat-dienst de bijdrage aan het
opstellen van één gezamenlijk convenant met de daaruit voortvloeiende actielijst door de
veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de actielijst.
Als bijlage is een format voor de actielijst bijgevoegd. De indeling van de actielijst dient
consistent te zijn met de indeling van het convenant.

Ontwikkelingen
Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de
samenwerking van belang kunnen zijn daarbij rekening houdend met de mogelijke
vertrouwelijkheid van informatie.

Artikel 20

Beheer
Partijen komen tenminste jaarlijks bijeen om de voortgang van de genoemde onderwerpen
en activiteiten te bespreken. Overleggen in verband met de uitvoering van de concrete
actiepunten worden naar behoefte gepland.

Artikel 21

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken uit dit
samenwerkingsconvenant, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 22

Inwerkingtreding en looptijd
Dit samenwerkingsconvenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document
genoemde Partijen en geldt voor onbepaalde tijd. Iedere vier jaar wordt de
actualiteitswaarde van het convenant door de Partijen beoordeeld, of eerder indien
verandering in wetgeving hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 23

Wijziging of beëindiging
-

-

Artikel 24

Elke Partij kan deze samenwerkingsovereenkomst (te allen tijde), onverminderd de
andere bepalingen over beëindiging, met inachtneming van een opzegtermijn van 6
maanden schriftelijk opzeggen. Gedurende deze tijd zullen Partijen zich tot het uiterste
inspannen om gezamenlijk tot een afwikkeling te komen die recht doet aan hun
onderscheiden belangen.
Indien één van de Partijen wijziging van deze samenwerkings-overeenkomst wenst,
treden Partijen daarover in overleg binnen twee weken nadat één van de Partijen de
wens tot wijziging schriftelijk aan de andere Partijen kenbaar heeft gemaakt.
Indien dit overleg niet binnen een termijn van acht weken tot overeenstemming tussen
Partijen leidt, kan elke Partij deze samenwerkingsovereenkomst schriftelijk opzeggen
conform het voorgaande lid.

Niet-afdwingbaarheid
Deze samenwerkingsovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 25

Citeertitel
Convenant inzake de samenwerking tussen Veiligheidsregio Hollands Midden en
Rijkswaterstaat regionale dienst Zuid-Holland met betrekking tot risico- en crisisbeheersing
in de regio Hollands Midden

Artikel 26

Publicatie
Partijen publiceren dit convenant conform de daarvoor geldende regelingen.

Convenant ‘Rijkswaterstaat – VRHM’ (<DATUM>)
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Ondertekening
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te ………. op ………..

Veiligheidsregio Hollands Midden

Voorzitter drs. H.J.J. Lenferink

Voor de minister:
Rijkswaterstaat

Mevrouw drs. I van der Hee MBA van de
dienst Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Convenant ‘Rijkswaterstaat – VRHM’ (<DATUM>)
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Actielijst ‘Convenant Rijkswaterstaat - VRHM' (versie <DATUM> )
Artikel

Afspraken in artikel

Art 1

Uitgangspunt
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risicoen crisisbeheersing op het gebied van de netwerken blijven ongewijzigd en
worden door het convenant niet beïnvloed. Bestaande convenanten,
afspraken en protocollen blijven bestaan, tenzij expliciet wordt besloten dat
zij vervallen.

Regiospecifieke vertaling

Actiepunten

Realisatie

Eigenaar

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

In 2015

VRHM (MDOP)
& Rijkswaterstaat
VRHM (MDOTO)
& Rijkswaterstaat

Alle bestaande afspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat
blijven bestaan tenzij expliciet besloten wordt dat deze zullen vervallen. Veiligheidsregio
Hollands Midden en Rijkswaterstaat geven elkaar inzicht (digitaal) in de bestaande
overeenkomsten, procedure afspraken en planvormen in het kader van de calamiteiten- en
crisisorganisatie met betrekking tot het Veiligheidsregio Hollands Midden gebied.
De samenwerking tussen Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat zal zoveel
mogelijk worden afgestemd met de 4 veiligheidsregio’s in Zuid-Holland die een
samenwerkingsconvenant hebben afgesloten.
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid vertegenwoordigt in deze afspraken tevens andere
Rijkswaterstaat diensten die in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Hollands
Midden een taak of verantwoordelijkheid hebben.

Art 2

Doelen
-

-

Art 3

Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de
samenwerking zoveel mogelijk te optimaliseren.
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en
komen tot daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing
en (voorbereiding op de) en crisisbeheersing.
Partijen streven ernaar om bij deze samenwerking zoveel mogelijk
efficiency en optimalisatie te realiseren o.a. door gebruik te maken van
elkaars expertise en door gezamenlijk te oefenen

De Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat maken afspraken over het verzorgen
van bezoeken van zowel planvormers als operationele functionarissen aan de organisatie
onderdelen.

Organiseren (netwerk)bijeenkomsten/
workshops voor planvormers.
Organiseren (netwerk)bijeenkomsten/
workshops voor operationele
medewerkers

Oefenweek in 2015
tbv CoPi, ROT en
BT

Rijkswaterstaat levert bijdragen aan (het actualiseren en verbijzonderen van) het Regionaal
Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden. Indien Rijkswaterstaat ook een
risicoprofiel opstelt, zal Veiligheidsregio Hollands Midden hier ook bijdragen aan leveren.

Rijkswaterstaat t.z.t. benaderen voor
input bij herziening Regionaal
Risicoprofiel.

Periodiek
(vierjaarlijks)

Rijkswaterstaat stemt af met Veiligheidsregio Hollands Midden bij aanleg van nieuwbouw - en
onderhoudsplannen aan het areaal, en bij verkeersmanagement projecten en processen zodat
in een vroeg stadium de veiligheid van de gebruiker van de netwerken van Rijkswaterstaat en
de bereikbaarheid voor de hulpdiensten met de Veiligheidsregio Hollands Midden afgestemd
kunnen worden.

Rijkswaterstaat en VRHM maken
afspraken over de wijze waarop
Rijkswaterstaat bij relevante plannen
contact opneemt.

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
Partijen werken mee aan het opstellen van het regionaal risicoprofiel
van de Veiligheidsregio waarbij gelet op ieders taak wederzijds de
risico’s zullen worden uitgewisseld.
Partijen informeren elkaar actief over activiteiten en wijzigingen met
betrekking tot risicobeheersing.
Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking
tot risicobeheersing betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming
hiervan.

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )
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VRHM (MDRB)
VRHM (MDRB)&
Rijkswaterstaat
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Art 4

Risicocommunicatie (koude fase)
Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af:
Partijen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie
richting de netwerkgebruikers met betrekking tot risico’s,
voorbereidende en preventieve maatregelen aangaande mogelijke
netwerkgerelateerde calamiteiten binnen hun beheersgebied.De
Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers,
bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft over de risico's,
voorbereidende en preventieve maatregelen aangaande (dreigende)
verstoring of uitval van de netwerken binnen de Veiligheidsregio.
Rijkswaterstaat levert inhoudelijke informatie ten behoeve van de
risicocommunicatie door de Veiligheidsregio.

Art 5

De risicocommunicatie adviseur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
communicatieadviseurs van Rijkswaterstaat maken afspraken over samenwerking.

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

Q3 2014

VRHM
(wg communicatie)

Periodiek
(vierjaarlijks)

VRHM

Afstemming planvorming
-

-

Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking
tot crisisbeheersing, betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming
hiervan.
Partijen stimuleren gezamenlijke planvorming met betrekking tot
water- en mobiliteitsgerelateerde scenario’s.
Partijen informeren elkaar actief over (wijzigingen in) al bestaande
plannen met betrekking tot crisisbeheersing.
Partijen borgen de afgeronde actiepunten (zie artikel 18) door deze te
operationaliseren in de bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van
Partijen. Deze plannen worden periodiek geactualiseerd.

Planvorming Veiligheidsregio Hollands Midden
Rijkswaterstaat levert input (voor zover van toepassing) bij de herziening van het Regionaal
Crisisplan Hollands Midden

Rijkswaterstaat t.z.t. betrekken bij de
herziening van het regionaal
risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan.

Rijkswaterstaat ZH levert input (voor zover van toepassing) bij de herziening van het
Regionaal Beleidsplan Hollands Midden
Rijkswaterstaat levert input bij het opstellen van de planvorming door Veiligheidsregio
Hollands Midden welke gerelateerd is aan het werkterrein van Rijkswaterstaat.
Alle partners van de Veiligheidsregio Hollands Midden worden standaard geïnformeerd bij
wijzigingen van relevante planvorming.
Werkgroep multidisciplinaire operationele planvorming
Rijkswaterstaat wordt betrokken bij de uitvoering relevante planvorming van de werkgroep
MDOP.
De wijze van samenwerken wordt vastgelegd in de volgende planvormen:
- Informatiekaart “Incidentbestrijding op het water – drieregiopunt en de Lek”;
- Planvorming m.b.t. overstromingen in de herziene versies van de rampbestrijdingsplannen
Dijkring 14 en 15.
Ten aanzien van de verdiepte ligging A4 is een informatiekaart opgesteld.
Bij relevante ontwikkelingen worden de planvormen in onderling overleg aangepast.
Planvorming Rijkswaterstaat
Op verzoek van Rijkswaterstaat participeren één of meerdere kolommen van de
Veiligheidsregio Hollands Midden bij de planvorming van Rijkswaterstaat.

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )
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Art 6

Vertegenwoordiging regulier overleg
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars reguliere
overlegstructuren, in de preparatiefase (koude fase), op de verschillende
organisatieniveaus.

Rijkswaterstaat wordt uitgenodigd voor de volgende reguliere overleggen (koude fase):
Veiligheidsnetwerk (VRHM, VRR, VRZHZ, VRH)
De HID/directeuren van betrokken Rijkswaterstaatdiensten worden uitgenodigd voor de
jaarlijkse netwerk bijeenkomst, waaraan de 4 Veiligheidsregio’s van Zuid-Holland en de
directeuren van de crisispartners deelnemen.
Op bestuurlijk niveau wordt Rijkswaterstaat agendalid van het Algemeen Bestuur van de
VRHM.
Gesprek HID Rijkswaterstaat en directeur Netwerkmanagment met directeur Veiligheidsregio
Hollands Midden (1x per jaar)

Art 7

Opleiden en oefenen
-

-

Partijen organiseren regelmatig oefeningen met elkaar op
operationeel, tactisch en strategisch niveau en stemmen hun meerjarig
opleidings-, trainings- en oefenbeleid, gericht op multidisciplinaire
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de planning hiervan, op
elkaar af.
Partijen maken voldoende capaciteit vrij voor het gezamenlijk
ontwikkelen van oefenscenario’s, het voorbereiden en evalueren van
oefeningen. Partijen spannen zich in om de verbeterpunten te
implementeren.

Er worden geen vaste oefenfrequenties afgesproken.
Partijen informeren elkaar tijdig als er behoefte is aan een gezamenlijke oefening. Voor de
Veiligheidsregio geldt dat zij oefenverzoeken voor augustus krijgt om deze te kunnen
verwerken in het jaarplan van het jaar erop.
De Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat stellen de vastgestelde
oefenjaarplannen beschikbaar aan elkaar.
Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat verkennen de mogelijkheden om ook bij
opleiden en trainen van elkaars expertise gebruik te maken.
Rijkswaterstaat geeft Veiligheidsregio Hollands Midden inzicht in het opleiding, training- en
oefenbeleid van Rijkswaterstaat in het bijzonder de liaisons.

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )
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Art 8

Werkwijze en informatievoorziening
-

Art 9

Partijen wisselen informatie uit en maken afspraken over inzet,
capaciteit, bereikbaarheid en opkomsttijd.
Partijen zijn op de hoogte van de verdeling van taken,
(nood)bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken
crisispartners ook ten tijde van een crisis en handelen hiernaar.

Rijkswaterstaat heeft reeds ‘alleen lezen’ rechten voor het LCMS (via de accounts bij VR
ZHZ). Rijkswaterstaat informeert Veiligheidsregio Hollands Midden van welke
Rijkswaterstaatfunctionaris zij informatie kunnen verwachten tijdens een crisis.
De informatiecoördinator van Rijkswaterstaat stemt met Veiligheidsregio Hollands Midden af
over de mogelijkheden om informatiesystemen die bij Rijkswaterstaat in ontwikkeling zijn aan
te sluiten op de informatiesystemen van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Afstemming informatiecoördinator
Rijkswaterstaat met
Informatiemanagers COPI en ROT

De Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat leveren elkaar de benodigde
bereikbaarheidsgegevens aan.

In een bijeenkomst tussen de diverse
projectgroepleden worden de
alarmeringsbehoefte uitgewerkt aan de
hand van meldingsclassificaties.

In 2014

Projectgroep

De Veiligheidsregio organiseert een
bijeenkomst voor de betrokken
communicatiemedewerkers om kennis
te maken en eventuele nadere
afspraken op te stellen.
RWS levert contactgegevens aan

Q4 2014

VRHM
(wg Communicatie)

Communicatielijn via de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van de
Veiligheidsregio
-

-

-

Partijen zorgen voor beschikbaarheid van actuele
bereikbaarheidsgegevens en relevante calamiteitenplannen en
controleren deze gegevens minimaal één maal per jaar op juistheid.
Alarmering van en naar Partijen vindt via de GMK plaats. De Partijen
maken afspraken over de aard van meldingen en incidenten waarover
zij elkaar dienen te informeren.
Partijen maken met elkaar afspraken over hoe de alarmering vanuit
Rijkswaterstaat naar de betrokken gemeente(n) verloopt.

De Partijen maken afspraken over de aard van meldingen en incidenten waarover zij elkaar
dienen te informeren. Deze worden verwerkt op informatiekaarten.
Eventuele wijzigingen in bereikbaarheidsgegevens worden door zowel de Veiligheidsregio
Hollands Midden als de Rijkswaterstaat zelf doorgegeven.
De convenantpartners worden geacht vertrouwelijk met de bereikbaarheidsgegevens om te
gaan en niet openbaar te maken.

Art 10

Crisiscommunicatie (warme fase)
-

-

-

-

Partijen maken in de preparatiefase afspraken over
crisiscommunicatie bij de netwerkgerelateerde incidenten. Uitvoering
van crisiscommunicatie in het eerste uur van de crisis maakt hier
onderdeel van uit.
Zolang het openbaar bestuur nog niet betrokken is bij het incident
draagt de bij het incident betrokken Rijkswaterstaatdienst zorg voor de
communicatie.
Bij een verstoring van de netwerken informeert Rijkswaterstaat de
betrokken netwerkgebruikers.
Bij een netwerkgerelateerd incident vindt tussen Partijen afstemming
plaats over (het voorbereiden van) de crisiscommunicatie. De
Veiligheidsregio speelt hierbij een coördinerende rol richting de
gemeente.
In geval van (terreur)dreiging wordt voorlichting en communicatie
afgestemd met de verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten.

De crisiscommunicatieadviseurs van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
crisiscommunicatieadviseurs van Rijkswaterstaat maken afspraken over het proces en de
verantwoordelijkheid voor woordvoering.

Nadere afspraken m.b.t.
crisiscommunicatie opnemen in de
informatiekaart(en).

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )

RWS
VRHM
(planvorming)
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Art 11

Communicatiemiddelen
-

Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en procedures ten
aanzien van noodcommunicatie.
Rijkswaterstaat is aangesloten op het noodcommunicatienet en
daarmee bereikbaar op de vaste locaties.
Partijen hebben daar waar zij gelieerd gebruiker zijn uniforme
procedures vastgelegd over de inzet en gebruik van C20004 en
oefenen daarmee regelmatig gezamenlijk.

Rijkswaterstaat zal in eerste instantie zelf actie ondernemen om gebruik te kunnen gaan
maken van C2000 in geval van een calamiteit.
Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Hollands Midden maken afspraken over onderling
gebruik van C2000.

In een bijeenkomst tussen RWS,
VRHM, GMK en BGC worden de
regiospecifieke afspraken met
betrekking tot alarmering nader
uitgewerkt. Zie ook actie onder artikel 9.

Q3 2014

RWS / VRHM /
GMK / BGC

Rijkswaterstaat is zelf verantwoordelijk voor eigen noodcommunicatie (NCV, personal
roaming).
Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Hollands Midden informeren elkaar over de verschillende
communicatiemiddelen die kunnen worden ingezet en de beschikbare noodvoorzieningen.
Er is een Protocol bijzondere gebruikers C2000.

Art 12

Participerende crisisteams
-

-

Partijen maken afspraken over deelname in crisisteams in geval van
een netwerkgerelateerde crisis waarbij een Gemeentelijk / Regionaal
Beleidsteam (GBT/RBT) wordt bijeengeroepen. Rijkswaterstaat kan,
als crisispartner van de Veiligheidsregio, uitgenodigd worden aan deze
teams deel te nemen. Daarbij oefent Rijkswaterstaat haar eigen
bevoegdheden uit om de ramp of crisis en de gevolgen daarvan te
bestrijden. Partijen maken afspraken over deelname aan operationele
overlegstructuren, zoals het ROT en het COPI en Actiecentrum Water
en scheepvaart of Mobiliteit, ten tijde van een (dreigend)
netwerkgerelateerd incident of crisis.
De Veiligheidsregio zorgt voor een adequate ondersteuning van de
liaisons (inzake onder andere de werkplekken, connectiviteit, et
cetera).

In geval van een netwerk gerelateerd incident waarbij Rijkswaterstaat is betrokken, zal bij
opschaling 1 liaison per crisisteam van Rijkswaterstaat de overige Rijkswaterstaat-Diensten
vertegenwoordigen. Rijkswaterstaat diensten voeren verschillende taken uit maar werken
binnen Rijkswaterstaat wel via 1 landelijke crisis organisatiestructuur. Hierover worden binnen
Rijkswaterstaat afspraken gemaakt.
De liaisons zijn altijd vertegenwoordiger van de hele Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat beschikt
over functionarissen die op afroep als liaison op het gewenste niveau en met voldoende
mandaat kunnen worden ingezet tijdens een ramp of crisis.
Veiligheidsregio Hollands Midden vraagt bij scenario’s waarin verantwoordelijkheden van
Rijkswaterstaat aan de orde zijn, altijd een liaison namens Rijkswaterstaat.
De Veiligheidsregio Hollands Midden draagt zorg voor een functionele werkplek voor de
Rijkswaterstaat–liaison in het ROT.
Rijkswaterstaat zorgt voor goed opgeleide en getrainde liaisons

Art 13

Regiogrensoverschrijdend incident
In geval van een netwerkgerelateerd incident, waarbij meerdere
Veiligheidsregio’s en/of Rijkswaterstaat-diensten betrokken zijn, zet de
Veiligheidsregio in het brongebied zich in om voor de Rijkswaterstaatdienst één aanspreek- en coördinatiepunt te creëren vanuit de
verschillende Veiligheidsregio’s. Omgekeerd zal bij betrokkenheid van
meerdere Rijkswaterstaat-diensten één Rijkswaterstaat-dienst
coördinerend optreden, o.a. ten aanzien van de contacten/adviesvragen
richting landelijke Rijkswaterstaat-diensten.

In het convenant Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s zijn generieke afspraken gemaakt over
grensoverstijgende incidenten.
Aanvullende specifieke afspraken m.b.t. incidenten op het water tussen de veiligheidsregio’s
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Hollands Midden, zijn vastgelegd in het
“Interregionaal Afsprakenkader Veiligheidsregio’s ten behoeve van de incidentenbestrijding op
het water” Dit document is i.s.m. Rijkswaterstaat opgesteld. Uitgangspunten worden
opgenomen in de Informatiekaart “Incidentbestrijding op Vaarwegen – Het drieregiopunt en de
Lek ”.
Bij geografische Rijkswaterstaat of Veiligheidsregio Hollands Midden grensoverschrijdende
incidenten zullen de Rijkswaterstaat diensten 1 coördinerende Rijkswaterstaatdienst
aanwijzen, bij voorkeur de meest bij de veiligheidsregio’s bekende dienst.

4

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (voorheen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaat er over welke partijen aangesloten worden op C2000

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )
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Art 14

Opschalingsstructuur
-

Art 15

-

Partijen streven naar werken volgens de netcentrische wijze van
informatievoorziening. Dit houdt in dat alle Partijen op dezelfde tijd
over relevante en eenduidige informatie (kunnen) beschikken.
Partijen maken afspraken over toegang tot de netcentrische applicatie
van de Veiligheidsregio voor Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat neemt deel aan implementatietraject van netcentrisch werken en het Landelijk
Crisismanagement Systeem (LCMS) bij de veiligheidsregio. Daarbij worden afspraken
gemaakt over hoe informatie van Rijkswaterstaat aan de informatiemanager van de
veiligheidsregio wordt aangeleverd.

Contactgegevens worden op de
relevante informatiekaarten vermeldt

RWS en VRHM
(planvorming)

Personele en materiële bijstand
Partijen geven zo veel als mogelijk gelet op de eigen kerntaak gevolg aan
een verzoek om personele en/of materiële bijstand, met inachtneming van
de daarvoor geldende bijstandsregelingen zoals de afspraken ten aanzien
van Search and Rescue en maritieme hulpverlening tussen
Veiligheidsregio’s, Kustwacht en Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. De bijstand kan plaatsvinden binnen de mogelijkheden van
de (resterende) personele en materiële capaciteit.

Art 17

Rijkswaterstaat sluit met haar landelijk uniforme crisisorganisatie aan op de door de
veiligheidsregio gehanteerde GRIP structuur.

Netcentrisch werken
-

Art 16

De GRIP-structuur wordt als leidend opschalingsmodel gehanteerd bij
multi-disciplinaire samenwerking in de communicatie.
Partijen zijn op de hoogte van elkaars opschalingsstructuur en de
koppeling met de GRIP-structuur.

Afspraken hierover worden gemaakt in het COPI en/of ROT.

Evaluatie incidenten
Over het gezamenlijk evalueren van netwerkgerelateerde incidenten in
opschaligsfase GRIP 1 en hoger worden door Partijen afspraken gemaakt

Incidenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden worden geëvalueerd volgens de
multidisciplinaire evaluatiesystematiek. Rijkswaterstaat is reeds geïnformeerd over deze
systematiek.
Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat betrekken elkaar bij multidisciplinair
evaluaties.
Partijen zijn verantwoordelijk voor borging van verbeterpunten voortkomend uit de evaluaties
die de eigen organisaties betreffen.

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )
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Art 18

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

-

-

Art 19

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit
convenant zullen vertegenwoordigers van Partijen in overleg met
elkaar binnen drie maanden na ondertekening van dit convenant een
actielijst opstellen. Deze actielijst is een dynamisch document en wordt
jaarlijks, daar waar nodig, geactualiseerd middels een gezamenlijk
overleg tussen Partijen.
De acties in de actielijst hebben betrekking op de
samenwerkingsafspraken in dit convenant.
Partijen maken afspraken over wie procesverantwoordelijk is voor de
uitvoering van de actielijst.
In het gebied van een Veiligheidsregio waar meerdere Rijkswaterstaatdiensten hun voorzieningsgebied hebben, coördineert één
Rijkswaterstaat-dienst de bijdrage aan het opstellen van één
gezamenlijk convenant met de daaruit voortvloeiende actielijst door de
veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de
actielijst.
Als bijlage is een format voor de actielijst bijgevoegd. De indeling van
de actielijst dient consistent te zijn met de indeling van het convenant.

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

Jaarlijks

VRHM (MDOP)

Ontwikkelingen
Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die
voor de samenwerking van belang kunnen zijn daarbij rekening houdend
met de mogelijke vertrouwelijkheid van informatie.

Art 20

Onderhavige actielijst is de nadere uitwerking van artikel 18.

Vast agendapunt op reguliere overleggen en netwerkbijeenkomsten.

Beheer
Partijen komen tenminste jaarlijks bijeen om de voortgang van de
genoemde onderwerpen en activiteiten te bespreken. Overleggen in
verband met de uitvoering van de concrete actiepunten worden naar
behoefte gepland.

Ieder jaar in de kwartaal 2 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
‘Rijkswaterstaat’ beoordeeld.

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )
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Art 21

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van
de afspraken uit dit samenwerkingsconvenant, tenzij anders wordt
overeengekomen.

Art 22

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Beoordelen actualiteitswaarde van het
convenant

Q2 2018

Projectgroep

Behoeft geen nadere vertaling

Wijziging of beëindiging
-

-

Art 24

Geen activiteiten noodzakelijk

Inwerkingtreding en looptijd
Dit samenwerkingsconvenant treedt in werking na ondertekening door alle
in dit document genoemde Partijen en geldt voor onbepaalde tijd. Iedere
vier jaar wordt de actualiteitswaarde van het convenant door de Partijen
beoordeeld, of eerder indien verandering in wetgeving hiertoe aanleiding
geeft.

Art 23

Behoeft geen nadere vertaling

Elke Partij kan deze samenwerkingsovereenkomst (te allen tijde),
onverminderd de andere bepalingen over beëindiging, met
inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk
opzeggen. Gedurende deze tijd zullen Partijen zich tot het uiterste
inspannen om gezamenlijk tot een afwikkeling te komen die recht doet
aan hun onderscheiden belangen.
Indien één van de Partijen wijziging van deze samenwerkingsovereenkomst wenst, treden Partijen daarover in overleg binnen twee
weken nadat één van de Partijen de wens tot wijziging schriftelijk aan
de andere Partijen kenbaar heeft gemaakt.
Indien dit overleg niet binnen een termijn van acht weken tot
overeenstemming tussen Partijen leidt, kan elke Partij deze
samenwerkingsovereenkomst schriftelijk opzeggen conform het
voorgaande lid.

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Niet-afdwingbaarheid
Deze samenwerkingsovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

Art 25

Citeertitel
Convenant inzake de samenwerking tussen Veiligheidsregio Hollands
Midden en Rijkswaterstaat regionale dienst Zuid-Holland met betrekking tot
risico- en crisisbeheersing in de regio Hollands Midden.

Art 26

Publicatie
Partijen publiceren dit convenant conform de daarvoor geldende
regelingen.

Beide partijen dragen zorg voor communicatie over en invullen van acties en afspraken binnen
de eigen organisatie.
Afspraken worden gemaakt over de communicatie rondom de ondertekening van het
convenant.

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )
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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 Werken’

MDRB :
GMK :

werkgroep Multidisciplinaire Risicobeheersing
Gemeenschappelijke Meldkamer

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )

16 van 16

