A.7

Herziene Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

13 november 2014
9.30 - 12.30 uur
Raadszaal, Stadhuis Alphen aan den Rijn

Opening
1. Opening
2. Vaststellen agenda
Algemeen
3. Vaststellen verslag AB 26 juni 2014 en bespreken actiepunten
4. Ingekomen en verzonden stukken
5. Mededelingen (mondeling)
6. Terugkoppeling Veiligheidsberaad (mondeling)
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Implementatie convenant en coördinatieplan Dijkring 14, 15 en 44
A.2
Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015
Meningvormend
A.3
Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden(functioneren, uitkomsten
landelijke nulmeting en regionale kwartiermaker) (mondeling)
Informatief
A.4
Stand van zaken voorbereiding Ebola (mondeling)
A.5
Evaluatie Samen Sterker
A.6
Informatiekaart partners ‘Defensie’
A.7
Informatiekaart definitieve situatie Verdiepte ligging A4
A.8
Plan van aanpak herziening Regionaal Risicoprofiel
A.9
Tweede voortgangsrapportage VRHM (januari - juli 2014)

RONDVRAAG
_____________________
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AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Nieuwe brandweerkazerne Leiden Noord
B.2
Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M)
B.3
Tweede wijziging Programmabegroting VRHM 2014
B.4
- Dit agendapunt komt te vervallen B.5
Handhavingsbeleid VRHM Industriële Veiligheid 2014-2018
B.6
Registratiesysteem gemeenten
B.7
Financiële bijdrage aan nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk
Informatief
B.8
Visie Vrijwilligheid 2.0 Brandweer Hollands Midden
B.9
Regionale rapportage scan 2-meting
B.10 Herinrichting Specialistische Spoedeisende Zorg
B.11 Audit GHOR HM 2014
B.12 Voordracht lid Bestuurlijk overleg huiselijk geweld
Sluiting
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3.a
Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie
Datum:
Tijd:
Plaats:

26 juni 2014
09.30 – 12.30 uur
Stadhuis Alphen aan de Rijn, Raadszaal

Voor de lijst met aan- en afwezigen: zie bijlage
Verslag

Concept

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heren van
Nieuwstraten en Kreuger. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Nieuwkoop en
Voorschoten.
De vergadering vangt aan met de ondertekening van het convenant Defensie – VRHM (zoals eerder
vastgesteld in het DB van 5 december 2013) in aanwezigheid van de heer M.J.H.M. Bastin, kolonel regionaal
Militair Commandant West, J. Nieuwstraten, lid eenheidsleiding/hoofd bedrijfsvoering Politie – Eenheid Den
Haag en de heer H.J.J. Lenferink, voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden.
Kennismaking J. Nieuwstraten (lid eenheidsleiding/-hoofd bedrijfsvoering Politie – Eenheid Den Haag)

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 27 maart 2014 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
• Dhr. Meijer is verheugd dat het project Informatie Preparatie Hoogwater een landelijke financiële bijdrage
krijgt uit het V&J innovatiebudget. Aanvullend kan een voorstel tegemoet worden gezien vanuit twee
andere veiligheidsregio’s.
• Dhr. Meijer meldt dat tijdens de zomervakantie de bezetting van de kazernes in Hollands Midden
onderling is afgestemd.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter verwijst hiervoor naar agendapunt A.7.

Algemeen
AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Verhuizing GMK Hollands Midden naar de YP en mondelinge terugkoppeling functioneren GMK na verhuizing
Dhr. Nieuwstraten deelt mee dat verhuizing naar de YP goed is verlopen. Enkele technische problemen
zullen de komende tijd worden opgelost. Afstemming over gebruik van het geografisch informatiesysteem
volgt zo spoedig mogelijk.
Dhr. Bruinsma stelt voor een AB vergadering in de YP te houden.
-
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De heer De Priëlle meent dat de vergaderruimtes van de YP niet geschikt zijn voor een gezelschap ter
grootte van het AB.
De voorzitter stelt een werkbezoek voor.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de afspraken omtrent het komen tot een pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake
(als invulling van de voorwaarde zoals opgenomen in het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 27 maart
2014);
2. In te stemmen met de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden naar
de Yp per 27 mei 2014.
A.2

Bestuurlijk accorderen Letter of Representation (LOR), Nulmeting meldkamer Hollands Miden
De voorzitter licht toe dat de Landelijke Meldkamer Organisatie haast had met het vervolmaken van de
Nulmeting. Door de Kwartiermaker van het LMO is toen aan alle regio’s gevraagd gegevens te leveren.
Hollands Midden heeft de gegevens correct aangeleverd, andere regio’s hebben niets of onvoldoende
kwaliteit aangeleverd. Het gevolg is dat het traject nu opnieuw opgestart wordt. Het besluit hoeft nog niet te
worden genomen omdat men nog niet weet hoe het traject opgestart zal worden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om kennis te nemen van het traject van de Nulmeting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands
Midden, zoals onderstaand beschreven.

A.3

Formaliseren functie Officier van Dienst Bevolkingszorg
De voorzitter is verheugd over deze ontwikkeling en merkt op dat het goed werkt in de ROT’s.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. akkoord te gaan met het advies van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 om de functie Officier van
Dienst Bevolkingszorg op basis van de resultaten uit de gehouden evaluatie te formaliseren;
2. akkoord te gaan met de in het evaluatieverslag geformuleerde verbeteracties.

Meningvormend
A.4

Stand van zaken bestuurlijk overleg HSL (mondeling)
De voorzitter geeft het woord aan Mw. Driessen en Dhr. Zuidijk.
Mw. Driessen deelt mee dat ProRail zich beroept op een destijds door ILV afgegeven licentie. ProRail meent
hierdoor anders met voorwaarden om te kunnen gaan zoals thans gesteld. Als gemeente blijft men op het
standpunt staan dat er aan de thans gestelde gebruiksvoorwaarden moet worden voldaan. Om duidelijkheid
te krijgen in deze discussie zal de aandacht van het Ministerie getrokken moeten worden middels een
schrijven. Een eerder gestuurde brief aan de minister heeft een onduidelijk antwoord opgeleverd. Onder de
huidige stand van zaken zal de staatssecretaris aangeschreven moeten worden. Inmiddels heeft overleg
plaatsgevonden over te nemen maatregelen tussen gemeenten en brandweer.
Dhr. Zuidijk vult aan dat het probleem is ontstaan door het materieel wat ProRail wil gebruiken. Het materieel
wat volgens de gestelde gebruiksvoorwaarden door de tunnel moeten rijden is uitgerust met een
noodremoverbrugging. Het materieel wat ProRail wil gebruiken beschikt hier niet over. Het materieel wat
ProRail thans gebruikt is echter goedgekeurd om door heel Nederland te rijden waardoor ProRail volhardt in
haar standpunt. Brandweer en gemeenten vinden dit materieel, i.v.m. veiligheid, niet toelaatbaar.
De voorzitter is van mening dat dit zorgvuldig op papier gezet moet worden. Ook sluit hij zich aan bij de
e
suggestie van mevrouw Bloemen dat het verstandig is een afschrift van deze brief naar de 2 kamer te
sturen
Mw. Driessen verzoekt de voorzitter de gemeente te betrekken bij overleg aangaande het op te stellen
schrijven van VRHM over dit onderwerp.

A.5

Ervaringen NSS
Dhr. Lokker doet mondeling verslag van ervaringen op maatschappelijk en politiek gebied rondom en tijdens
de NSS en spreekt zijn waardering uit over de goede samenwerking tussen de hulp- en veiligheidsdiensten.

A.6

Ontwikkelingen Slachtofferhulp Nederland
Presentatie door N. (Nannie) Putters, Hoofd Aanmelding en Algemene Dienstverlening Midden West
Slachtofferhulp Nederland)
-
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Mw. Putters verzorgt een korte presentatie over de werkzaamheden van Slachtofferhulp Nederland.
De presentatie is tijdens de vergadering uitgereikt. Aansluitend zijn vragen gesteld die afdoend zijn
beantwoord.

Informatief
A.7

Strategische Agenda versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016
Dhr. Van der Kamp informeert in hoeverre de Strategische Agenda zich verhoudt tot door Hollands Midden
gemaakte keuzes en of dit in het beleid past.
De voorzitter antwoordt dat het afhankelijk is van de invalshoek die men kiest. De verschillende onderdelen
zullen verschillende invloeden hebben. Als men het gehele pakket bekijkt ligt dit redelijkerwijs in het verlengde
van de eigen prioriteiten. Mocht er in de toekomst werk uit voort komen dan zal dit voornamelijk te maken
hebben met deze eigen prioriteiten.

A.8

Stand van zaken OOV alert, Noodcommunicatievoorziening, Schade jaarwisseling
Er zijn geen opmerkingen.

A.9

Incidentenbestrijdingsplan recreatieplassen Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

A.10

Informatiekaart partners ‘Omgevingsdiensten’
Er zijn geen opmerkingen.

A.11

Voortgangsrapportage professionalisering Crisiscommunicatie
Er zijn geen opmerkingen.

A.12

Eerste voortgangsrapportage Beleidsplan VRHM (januari-maart 2014)
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1

Jaarstukken GR VRHM 2013
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de jaarstukken 2013 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen. De voorgestelde
resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, bestaan uit:
a. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma’s aan de
deelnemende gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma brandweer
naar rato van hun onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de overige programma’s
naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
b. het saldo van de voorgestelde mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te storten in de
reserve Versnelde Organisatieopbouw ter dekking van de volledige (vervroegde) regionale
harmonisatie voor ademlucht, in totaal € 416.588 (t.b.v. een desinvestering)

B.2

Vaststellen Controleprotocol 2014
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het Controleprotocol 2014 vast te stellen.

-
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B.3

Eerste wijziging programmabegroting 2014
Mw. Bloemen vraagt of de wijziging gevolgen heeft voor de bijdragen van gemeenten?
Dhr. Meijer licht toe dat het een formalisering betreft van verwerkte zaken.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
a. verwerking van de extra rijksbijdrage op basis van de junicirculaire 2013 (structureel);
b. verwerking van de regionalisering van de Brandweer Katwijk (structureel);
c. verlaging van lasten en baten op het programma GMK door gewijzigde regelgeving met betrekking tot
de financiering van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer (structureel)
d. aanwending van bestemmingsreserves in 2014 volgens het besluit tot vaststelling van de Jaarstukken
2012 tot een bedrag van € 213.500 (incidenteel);
e. verlaging van de startbijdrage voor Alphen a/d Rijn met ingang van 2014 met € 79.920 in verband met
het achterblijven van de toezichttaken brandveiligheid (structureel);
f. dekking kosten tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014 tot een bedrag van € 138.600
(incidenteel) ten laste van de reserve Tijdelijke Capaciteit Meldkamer;
g. aanwending in 2014 van de bestemmingsreserve Samenwerken loont tot een bedrag van € 230.000
(incidenteel)

B.4

Programmabegroting 2015
Dhr. Waaijer deelt mee dat de raad zich niet kan verenigen met het voorstel. Men is van oordeel dat het in
strijd is met wat voor alle gemeenschappelijke regelingen geldt. Als een regeling vindt dat er een uitzondering
moet zijn dan ligt de bewijslast bij die regeling. In de bewijslast is niet aangetroffen dat het niet kan. Men vindt
de aantasting van het veiligheidsniveau echter te veel een “mantra” en derhalve geen goede onderbouwing
waarom Strijk niet van toepassing zou zijn.
Mw. Driessen deelt mee dat ook de raad van Leiderdorp van mening is dat de door Leiden ingestelde Strijknorm moet gelden voor de brandweer.
Tevens meldt zij dat in het overzicht van de zienswijzen twee onderwerpen staan die niet door Leiderdorp zijn
ingediend.
Dhr. Kats deelt mee dat de gemeente Zuidplas de begroting van de gemeenschappelijke regeling heeft
behandeld en de begroting van de Veiligheidsregio voor kennisgeving heeft aangenomen. Hij verzoekt geen
onnodige spaarpotten te creëren en goed na te denken over de hoogte van de reserves.
Dhr. van der Kamp vraagt zich af of het verstandig is te bezuinigen op de Oranje kolom. Hij vraagt specifieke
aandacht voor dit onderdeel omdat daar nog wat stappen gemaakt moeten worden.
De voorzitter antwoordt dat dit onderdeel één van de prioriteiten is van de Veiligheidsregio. Kijkend naar de
voorstellen is het geruststellend dat in de jaarstukken staat dat gemeenten rekening moeten houden met een
kleine extra bijdrage vanaf 2016. Hier moet nog wel formeel over besloten worden.
Mw. van der Stoel deelt mee dat men n.a.v. discussie in de commissie heeft laten weten dat de financiële
jaarbestemming moet blijven, tenzij deze vergadering overtuigend kan zijn over de nadelige gevolgen. In zijn
algemeenheid is de verwijzing onvoldoende voor de commissie. Daarnaast is schriftelijk gevraagd om inzicht
in de gevolgen van de werkkostenregeling en de risico’s daarvan voor de gemeenten.
Voorts hoort zij graag of de voorzitter iets kan zeggen over het prijsindexcijfer wat in een eerdere vergadering
is genoemd.
Dhr. Breider licht toe dat de werkkostenregeling niet meer gebaseerd is op een werkplekcriterium maar op
een noodzakelijkheidscriterium. Hij zegt toe voor de vakantie een brief te zullen sturen waarin de oude
consequenties tegen over de nieuwe gezet worden. Een duidelijk antwoord kan op dit moment niet worden
gegeven.
De voorzitter licht toe dat de 1,41%, die hoort bij de invulling van de bezuinigingsoperaties aan de orde komt
in het najaar van 2014.
Dhr. Wienen brengt in dat de bezuiniging die bij de GHOR is ingevuld vragen oproept bij de gemeente
Katwijk. Er is niet gezegd dat geconstateerd is dat het niet kan maar men wil blijvend aandacht voor
bedrijfsvoeringsaspecten van diensten waarbij tevens gekeken wordt naar bezuinigingsmogelijkheden.
De voorzitter acht het vanzelfsprekend dat ook bij de GHOR goed naar de bedrijfsvoering gekeken moet
worden. In bredere zin gebeurt dit binnen de RDOG, waar de GHOR onderdeel van uit maakt. Hij meent dat
het geruststellend is te kunnen constateren dat in de feitelijke dienstverlening van de GHOR niet gesneden
hoeft te worden.
Dhr. Schoenmaker vraagt hoe de communicatie over de zienswijzen naar de raden toe zal lopen.
De voorzitter deelt mee dat de raden rechtstreeks antwoord krijgen op wat hier wordt besloten.
Dhr. Waaijer vraagt aan de voorzitter, die heeft gezegd dat er een bestuurlijke afspraak is gemaakt, om een
besluit dat al dan niet van toepassing is op deze regeling. Hij heeft dit in het dossier van zijn voorganger niet
kunnen vinden en verzoekt om een aantekening.
De voorzitter antwoordt dat hij begrijpt dat in financieel krappe tijden alle gemeenten kritischer zijn over de
gemeenschappelijke regeling. Hij geeft een korte toelichting op de nog steeds geldende afspraken die door de
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Commissie Strijk zijn gemaakt. Ook is hij van mening dat het moeilijk is een oordeel te vellen over de inhoud
van bezuinigingen als men de bezuinigingsvoorstellen nog niet in detail kent. In september zullen deze
voorgelegd en bediscussieerd worden in een themabijeenkomst. Hij roept het AB op hier vooral deel aan te
nemen. In het laatste AB van 2014 zal de knoop over dit onderwerp worden doorgehakt. Als dit gedaan is kan
men nadenken over hoe tot een nieuwe verdeling te komen waar iedereen zich in kan vinden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen de programmabegroting 2015 een en ander overeenkomstig het in de begroting
opgenomen vaststellingsbesluit;
2. bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar van 2014 te bezien of
een verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) mogelijk is.
B.5

Wijziging GR VRHM
Mw. Bloemen merkt op dat bij punt 3 van het besluit staat dat de gemeenschappelijke regeling bekend
gemaakt moet worden door de gemeenten. Er moet echter ook ingeschreven worden in het openbaar register
van de Wet gemeenschappelijke regeling. Zij verzoekt dit toe te voegen aan punt 3.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen dat tenminste twee derde van de gemeenteraden heeft ingestemd met de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (artikel 55 tweede lid
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden) en daarmee de inwerkingtreding van de
gewijzigde regeling, na publicatie, per 1 januari 2014 (conform het voorstel van het Algemeen Bestuur
d.d. 14 februari 2014).
2. in te stemmen met de reactie op de zienswijzen van drie gemeenten over de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. de gemeenten te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden bekend te maken (artikel 26 tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen) en op te nemen in
het gemeentelijk register van gemeenschappelijke regelingen (conform artikel 27 eerste lid Wet
gemeenschappelijke regelingen);
4. het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te zenden aan gedeputeerde staten van
Zuid-Holland (artikel 26 eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen).

B.6

Voorstel proces Begrotingswijzigingen 2014 en 2015 a.g.v. wijziging GR VRHM
Mw. Bloemen kan zich niet vinden in de gemeentelijke bijdrage aan de regionalisering van het
Veiligheidshuis. Zij is van mening dat de beslissing over de besteding van dit bedrag bij de gemeenten ligt.
Dhr. Cremers vraagt of punt 3 van het besluit niet pas mogelijk is op het moment dat de wijziging
gemeenschappelijke regeling geplaatst wordt.
Dhr. Van der Kamp is van mening dat met elkaar is afgesproken dat men dit jaar het Veiligheidshuis middels
een bijdrage overeind zou houden. Doet men dit niet, dan zal iedereen naar de raad moeten gaan en dit
moeten verwerken wat, gezien de omvang per gemeente, meer geld kost dan deze bijdrage.
Dhr. Bruinsma deelt mee dat de raad kort geleden akkoord is gegaan met deze constructie. De raad heeft
verzocht in de toekomst zo transparant mogelijk te begroten en ook de bedragen die overblijven zo
transparant mogelijk te maken in de besluitvorming.
Mw. Driessen zegt tussen de mening van de sprekers in te staan. Zij is het er mee eens dat het
Veiligheidshuis moet blijven maar vindt het ook jammer dat haar kritische geluiden gedurende een half jaar
weinig gehoor hebben gevonden.
De voorzitter verwijst naar punt 5 van het besluit genomen in de vergadering van 27 maart hieronder
genoemd en deelt nogmaals mee dat het een voorwaarde is dat de raden instemmen en geen verplichting.
Dhr. Bitter voegt toe dat in augustus een eensluidend concept naar alle gemeenten gestuurd wordt waar men
mee om kan gaan zoals men wenst.
Mw. Bloemen vraagt om aantekening dat zij tegen het voorstel is om reden dat het AB niet bevoegd is hier
beslissingen over te nemen.
De voorzitter heeft er begrip voor dat zij tegen het voorstel is maar voegt toe dat haar redenatie niet klopt
omdat door het AB niet incorrect gehandeld wordt.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. indien twee derde van de gemeentebesturen heeft ingestemd met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en deze daarmee formeel is vastgesteld,
de VHRM de gemeenten (alvast) te zullen crediteren voor de geïnde inwonerbijdragen van 2014 en hun
relatief (op basis van aantal inwoners) aandeel in de BDUR van het Programma GHOR, onder aftrek van
de gemeentelijke bijdrage aan regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden (de RDOG zal een
voorschotnota bij gemeenten indienen);
-
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2. de zienswijzeprocedure voor de formele goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015
gelijktijdig op te starten;
3. formele bekrachtiging van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 te laten plaatsvinden in de vergadering
van het Algemeen Bestuur op 13 november 2014.
Het Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 27 maart 2014 besloten de gemeenteraden voor te stellen:
1. met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een
regionale functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze
netwerkorganisatie;
2. de hieruit voortvloeiende meerkosten van €180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan over
alle deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld;
3. in te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus,
afkomstig uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de
meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze
operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden;
4. het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en
toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan de gemeentebesturen;
5. kennis te nemen van de voorwaarde dat bovenstaand besluit alleen uitvoerbaar is als alle betrokken
gemeenteraden instemmen met dit voorstel.
B.7

Verordening Archiefzorg 2014 en Besluit Informatiebeheer VRHM 2014
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De verordening Archiefzorg Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 en het Besluit Informatiebeheer
Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 vast te stellen.

B.8

Benoeming Dagelijks Bestuur / plaatsvervangend voorzitterschap
De voorzitter feliciteert de nieuwe DB leden en verheugt zich op een plezierige samenwerking.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van Leiden, de heer H.J.J.
Lenferink), te benoemen per 1 juli 2014:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
b. de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
c. de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
d. de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. Kats;
e. de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
f. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
g. de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart
2. Als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging) per 1 juli 2014:
e
a. 1 plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
e
b. 2 plaatsvervanger: de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
e
c. 3 plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
e
d. 4 plaatsvervanger: de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. Kats;
e
e. 5 plaatsvervanger: de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
e
f. 6 plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
e
g. 7 plaatsvervanger: de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart
3. Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur:
a. de voorzitter:
strategisch beleid en relatie politie (tevens lid van het Veiligheidsberaad);
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn:
multidisciplinaire crisisbeheersing (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
(BAC/Veiligheidsberaad) Informatievoorziening;
c. de burgemeester van Gouda:
Oranje Kolom:
d. de burgemeester van Katwijk:
GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR:
e. de burgemeester van Zuidplas:
brandweer (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad)
Brandweer en de Brandweerkamer bij de VNG);
f. de burgemeester van Leiderdorp:
-

6
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plv. portefeuillehouder multidisciplinaire crisisbeheersing (incl. GMK / informatievoorziening) en
brandweer;
g. de burgemeester van Kaag en Braassem:
sociale veiligheid en plv. portefeuillehouder GHOR en Oranje Kolom;
h. de burgemeester van Noordwijkerhout:
middelen.

Meningvormend
B.9

Voortgang Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M) Presentatie door J.J. (Hans) Zuidijk,
plv. Regionaal Commandant
De voorzitter benadrukt het belang van aanwezigheid bij de rondom dit onderwerp geplande
themabijeenkomst AB in september 2014.
Dhr. Zuidijk licht de presentatie M-A-M mondeling toe.
Aansluitend zijn de volgende vragen gesteld.
Dhr. Bonthuis merkt op dat er wordt gesproken over een “brandweer risicoprofiel”. In het kader van de
voorstellen die er liggen is hij van mening dat het goed kan zijn een beeld te geven van een
“brandweermotivatieprofiel”, met name van de vrijwilligers. Een tweede punt van aandacht is dat bij
reorganisaties veelal blijkt dat er taken naar de gemeenten verschuiven. Hij vraagt zich af hoe de stap terug
van de brandweer wordt gecompenseerd.
Dhr. Zuidijk licht toe dat men naar brandweerzorg kan kijken vanuit bedrijfsvoering, optiek van de vrijwilliger
en optiek van de burger. De brandweer tracht alles zodanig te analyseren dat gezegd kan worden wat het
effect op de motivatie van de mensen is. Taken niet meer uitvoeren hoort eveneens thuis in de analyse die
thans gemaakt wordt en levert gelijktijdig het vraagstuk op of gemeenten dit op moeten gaan pakken.
Dhr. Lokker merkt op dat gemeenten, net als brandweer, bezig zijn dit soort plannen te ontwikkelen en voor
te bereiden om het draagvlak bij gemeenten zo groot mogelijk te krijgen. Hij hoort graag in hoeverre er over
wordt gedacht om met name het korps zelf mede eigenaar te maken van alles wat er op de rol staat. Hij is
bang dat als er straks ja tegen het voorstel wordt gezegd dat de situatie ontstaat dat men onvoldoende is
aangesloten bij de maatregelen. Hij zou dit als voorwaarde willen stellen voor de bespreking in september.
Dhr. de Prielle spreekt zijn waardering uit over de zorgvuldige benadering van de presentatie maar wil wel
meegeven het niet acceptabel te vinden als er besparing op de kwaliteit wordt toegepast.
Dhr. van der Kamp mist het woord risico-object bij de dekking. Hij vindt de afbouw van de
verzorgingstehuizen een punt van zorg. Steeds meer ouderen wonen zelfstandig maar weliswaar vaak bij
elkaar in gebouwen waar geen organisatie in zit. Hij vraagt om aandacht voor dit soort objecten.
Een tweede opmerking is dat er wordt gekeken naar nieuwe concepten met kleinere bezettingen waarbij
mensen snel geholpen kunnen worden. Hij vindt dat het niet zo moet zijn dat kleinere eenheden ter plaatse
moeten besluiten toch een ladderwagen te laten komen.
Dhr. Zuidijk legt uit dat het brandweerrisicoprofiel vooral kijkt naar risico-objecten en verzamelingen van
risico-objecten. De groep van de heer Van der Kamp zit daar dus in.
De vraag minder repressie en meer preventie wordt bekeken door de directie risicobeheersing en is
ondergebracht bij het thema brandweerrisicoprofiel.
Dhr. Cremers meent zich uit eerdere presentaties te kunnen herinneren dat één van de strategische
ontwikkelingen is d.m.v. preventie trachten te voorkomen dat men inzet op een incident moet plegen. Hij
vraagt zich af hoe dit terug te vinden is in de zoekrichtingen die nu leidend zijn.
Een tweede vraag betreft de 600.000 euro vraagstelling voor 2015. Is deze 600.000 euro uitsluitend
gebaseerd op het Cebeon traject of is er al rekening gehouden met de discussie van de 1,41%.
Dhr. Zuidijk antwoordt dat de 1,41% niet in de 600.000 euro van de Cebeonschijf zit. De loonontwikkeling
voor ambtenaren is de komende maanden een belangrijk thema en zal betrokken worden in de mogelijkheid
tot besparing 2015.
Mw. van der Stoel deelt dat zorgen rondom ouderen die langer zelfstandig wonen in de gemeente Teylingen
er toe hebben geleid dat er afspraken zijn gemaakt in het kader van de WMO. Personen die bij ouderen over
de vloer komen als hulpverlener zouden gelijktijdig kunnen inventariseren of er maatregelen zijn getroffen in
de woning, denk daarbij aan rookmelders bijv. De brandweer onderzoekt momenteel of mensen die bij deze
ouderen over de vloer komen getraind kunnen worden in probleemsignalering. Zij zal de bevindingen t.z.t.
delen. Mochten andere gemeenten belangstelling hebben voor dit thema dan hoort zij dit graag.
Dhr. Meijer sluit af met de opmerking dat in het pallet wat aangeboden wordt de keuzes zo breed mogelijk
zullen zijn en dat alle partijen, zoals afgesproken, zo transparant mogelijk in ogenschouw zullen worden
genomen.

-
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B.10

Stand van zaken nieuwe Kazerne Leiden Noord (mondeling)
Dhr. Kats meldt dat men onderzoekt of plaatsing van een proefkazerne in Leiden Noord tot stand kan komen
op een zodanige wijze dat het een beter bereik garandeert in de regio waardoor de twee vrijwilligerskazernes
op die plek niet meer nodig zijn. Deze discussie loopt met volle onderbouwing van het verhaal en het lijkt er
op dat dit ook het geval zal zijn. Collega’s uit Leiderdorp en Oegstgeest worden zo goed mogelijk betrokken.
Bij de communicatie zijn wat verschillende aannamen geweest waardoor dingen niet goed zijn gegaan. Op
bestuursniveau is daar uitgebreid over gesproken en daar is hulp bij aangeboden. De commandant is langs
gegaan en heeft toelichting gegeven.
Het ligt in het voornemen om, als het onderzoek is afgerond, hier in het DB van september een definitief
besluit over te nemen.

Informatief
B.11

Kwartaalrapportage eerste kwartaal 2014 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

B.12

Veilige Publieke Taak (VPT)
Er zijn geen opmerkingen.

B.13

Dienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer VNG – Veiligheidsberaad
Er zijn geen opmerkingen.

B.14

Convenant VRHM - Rijkswaterstaat
Er zijn geen opmerkingen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.

-
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3.b
ACTIELIJST AB VRHM
13-11-2014
Verg

Nr.

Datum

AB

104 29-3-2012

AB

109 27-6-2013

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

A.9

Presentatie
onderzoek
invoering SMSalert reanimatie

De brandweer onderzoekt de mogelijkheden om vanuit alle
brandweerkazernes de First Responder taak uit te voeren. Het
Dagelijks Bestuur heeft besloten om aan elke gemeente de vraag
voor te leggen of first responder een nieuwe taak dient te worden
van de brandweer. De brandweer, RAV en GMK hebben
onderzoek verricht wat de gevolgen zijn van de nieuwe werkwijze
op de GMK m.b.t. de alarmering van de ambulances, voor de first
responder-taken van de brandweer. De resultaten hiervan zijn
gepresenteerd in het DB van 27 februari jl. De gevolgen voor de
brandweer first responder worden nu uitgewerkt en zullen, gelet op
de extra kosten, worden meegenomen in het Cebeon-traject van
de brandweer. Uiteindelijke besluitvorming over de Cebeonvoorstellen vindt plaats in het AB van november a.s. (conform
vastgestelde plannning).
Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken. Ook de gevolgen van de wijziging
van de GR (GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te
worden. Deadline. Dit wordt 19 februari a.s.
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2014 MDOP (zie
agenda AB 27 maart). De resultaten komen terug in het Algemeen
Bestuur (planning AB 2 april a.s.)

H. Meijer

Op agenda

13-11-2014

H. Meijer

In
19-02-2015
behandeling

H. Meijer

In
02-04-2015
behandeling

Naar aanleiding van deze oefening stelt het Algemeen Bestuur
nader in te gaan op het functioneren van een RBT in geval van
meerdere betrokken gemeenten (kern RBT).
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2014 MDOP (zie
agenda AB 27 maart). De resultaten komen terug in het Algemeen
Bestuur (planning AB 2 april a.s.)

H. Meijer

In
02-04-2015
behandeling

Rondvraag

GRIP-structuur

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

111 14-11-2013

A.1

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’
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AB

112 14-11-2013

AB

114 26-6-2014

2

A.1

Rondvraag

Huisverbod. Er volgt een evaluatie naar de behandeling van het
J.
opleggen van wel of geen Huisverboden. Het is van belang dat aan Bernsen
de hand van casussen, hoger beroepszaken, zowel gewonnen als
verloren, leerpunten naar voren komen en deze ervaringen
landelijk te delen.

In
02-04-2015
behandeling

Verhuizing GMK

Het AB wil graag een werkbezoek brengen aan de GMK

In
02-04-2015
behandeling

H. Meijer
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3.c
Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2014
Nummer
2014/A01

Gremium
Veiligheidsregio/
Politie

2014/A02

Veiligheidsregio/
Politie

2014/A03

Veiligheidsregio/
Politie

2014/A04

Veiligheidsregio/
Politie

Omschrijving
Beslisnotitie Verhuizing GMK naar de YP
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen het startdocument Project meldkamer Den Haag, opgesteld door de Stuurgroep Gezamenlijke
meldkamers in de YP;
2. Vast te stellen de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden,
vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) van de Stuurgroep Gezamenlijke
meldkamers in de YP en de daarin voorgestelde verdeelsleutel 3;
3. Als uitdrukkelijke voorwaarde voor de voorgestelde verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer
Veiligheidsregio Hollands Midden te bepalen, dat de pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake, conform
eerdere bestuurlijke afspraak, plaatsvindt met alle betrokken partijen (de zogeheten 6.0 variant).
Beslisnotitie Regionalisering Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit voorwaardelijk:
1. Met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een regionale
functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze netwerkorganisatie;
2. De hieruit voortvloeiende meerkosten van € 180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan over alle
deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld (zie bijlage
verdeelstaat kosten);
3. Akkoord te gaan een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus, afkomstig uit
het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de meerkosten van
regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten
budgettair neutraal kan geschieden;
4. Het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en
toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan het Algemeen Bestuur.
Beslisnotitie Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het multidisciplinaire beleidsplan OTO 2014-2017 vast te stellen.
Beslisnotitie Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de eerste helft 2014 voor de tijdelijke maatregelen voor het
oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
(GMK HM) namelijk:
a) Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
b) RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;
c) Brandweer: stelt voor de dekking uit de gevormde bestemmingsreserves voor het programma GMK te halen.
2. In te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de brandweer van € 138.600

Datum
27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014
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ten laste van een gevormde bestemmingsreserve voor het programma GMK.
Beslisnotitie Convenant huisartsen Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het convenant Veiligheidsregio Hollands Midden en de huisartsen Hollands Midden vast te stellen.
Beslisnotitie Effectuering terugkoopverplichting brandweerkazerne Warmond (gemeente Teylingen)
Het Algemeen Bestuur besluit:
De terugkoopverplichting van de brandweerkazerne Warmond conform de akte van levering door gemeente
Teylingen te effectueren per 1 april 2014 en in plaats daarvan een huurovereenkomst af te sluiten.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de afspraken omtrent het komen tot een pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake (als
invulling van de voorwaarde zoals opgenomen in het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2014);
2. In te stemmen met de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden naar de Yp
per 27 mei 2014 (onder voorbehoud van een succesvolle technische test op 23 mei 2014).

2014/B01

Veiligheidsregio

27.03.2014

2014/B02

Veiligheidsregio

2014/A01

Veiligheidsregio/
Politie

2014/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om kennis te nemen van het traject van de Nulmeting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden,
zoals onderstaand beschreven;
2. om kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van het Bestuur dat dhr. G. Goedhart, Portefeuillehouder
GMK/ICT in het Dagelijks Bestuur, gelet op het tijdspad, is gemandateerd om namens het Bestuur te oordelen of
de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht
van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt.

26.06.2014

2014/A03

Veiligheidsregio
Politie

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. akkoord te gaan met het advies van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 om de functie Officier van Dienst
Bevolkingszorg op basis van de resultaten uit de gehouden evaluatie te formaliseren;
2. akkoord te gaan met de in het evaluatieverslag geformuleerde verbeteracties.

26.06.2014

2014/B01

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de jaarstukken 2013 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen. De voorgestelde
resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, bestaan uit:
a. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma’s aan de deelnemende
gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma brandweer naar rato van hun
onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de overige programma’s naar rato van het aantal
inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
b. het saldo van de voorgestelde mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te storten in de
reserve Versnelde Organisatieopbouw ter dekking van de volledige (vervroegde) regionale harmonisatie voor
ademlucht, in totaal € 416.588 (t.b.v. een desinvestering)

26.06.2014

27.03.2014

26.06.2014

2
Agendapunt 3.c AB VRHM 13-11-2014

2014/B02

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Controleprotocol 2014 vast te stellen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
a. verwerking van de extra rijksbijdrage op basis van de junicirculaire 2013 (structureel);
b. verwerking van de regionalisering van de Brandweer Katwijk (structureel);
c. verlaging van lasten en baten op het programma GMK door gewijzigde regelgeving met betrekking tot de
financiering van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer (structureel)
d. aanwending van bestemmingsreserves in 2014 volgens het besluit tot vaststelling van de Jaarstukken 2012
tot een bedrag van € 213.500 (incidenteel);
e. verlaging van de startbijdrage voor Alphen a/d Rijn met ingang van 2014 met € 79.920 in verband met het
achterblijven van de toezichttaken brandveiligheid (structureel);
f. dekking kosten tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014 tot een bedrag van € 138.600
(incidenteel) ten laste van de reserve Tijdelijke Capaciteit Meldkamer;
g. aanwending in 2014 van de bestemmingsreserve Samenwerken loont tot een bedrag van € 230.000
(incidenteel)

26.06.2014

2014/B03

Veiligheidsregio

2014/B04

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen de programmabegroting 2015 een en ander overeenkomstig het in de begroting opgenomen
vaststellingsbesluit;
2. bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar van 2014 te bezien of een
verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) mogelijk is.

26.06.2014

2014/B05

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen dat tenminste twee derde van de gemeenteraden heeft ingestemd met de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (artikel 55 tweede lid Gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden) en daarmee de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling, na
publicatie, per 1 januari 2014 (conform het voorstel van het Algemeen Bestuur
d.d. 14 februari 2014).
2. in te stemmen met de reactie op de zienswijzen van drie gemeenten over de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. de gemeenten te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
bekend te maken (artikel 26 tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen);
4. het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te zenden aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland (artikel 26 eerste
lid Wet gemeenschappelijke regelingen).

26.06.2014

26.06.2014
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2014/B06

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. indien twee derde van de gemeentebesturen heeft ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en deze daarmee formeel is vastgesteld, de VHRM de gemeenten
(alvast) te zullen crediteren voor de geïnde inwonerbijdragen van 2014 en hun relatief (op basis van aantal
inwoners) aandeel in de BDUR van het Programma GHOR, onder aftrek van de gemeentelijke bijdrage aan
regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden (de RDOG zal een voorschotnota bij gemeenten
indienen);
2. de zienswijzeprocedure voor de formele goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 gelijktijdig op te
starten;
3. formele bekrachtiging van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 te laten plaatsvinden in de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 13 november 2014.

26.06.2014

Het Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 27 maart 2014 besloten de gemeenteraden voor te stellen:
1. met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een regionale
functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze netwerkorganisatie;
2. de hieruit voortvloeiende meerkosten van €180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan over alle
deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld;
3. in te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus, afkomstig uit
het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de meerkosten van
regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten
budgettair neutraal kan geschieden;
4. het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en
toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan de gemeentebesturen;
5. kennis te nemen van de voorwaarde dat bovenstaand besluit alleen uitvoerbaar is als alle betrokken
gemeenteraden instemmen met dit voorstel.
2014/B07

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De verordening Archiefzorg Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 en het Besluit Informatiebeheer
Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 vast te stellen.

26.06.2014

2014/B08

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van Leiden, de heer H.J.J. Lenferink),
te benoemen per 1 juli 2014:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
b. de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
c. de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
d. de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. kats;

26.06.2014
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e. de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
f. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
g. de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart
2. Als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging per 1 juli 2014:
e
a. 1 plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
e
b. 2 plaatsvervanger: de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
e
c. 3 plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
e
d. 4 plaatsvervanger: de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. Kats;
e
e. 5 plaatsvervanger: de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
e
f. 6 plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
e
g. 7 plaatsvervanger: de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart
3. Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur:
a. de voorzitter:
strategisch beleid en relatie politie (tevens lid van het Veiligheidsberaad);
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn:
multidisciplinaire crisisbeheersing (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
(BAC/Veiligheidsberaad) Informatievoorziening;
c. de burgemeester van Gouda:
Oranje Kolom:
d. de burgemeester van Katwijk:
GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR:
e. de burgemeester van Zuidplas:
brandweer (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) Brandweer
en de Brandweerkamer bij de VNG);
f. de burgemeester van Leiderdorp:
plv. portefeuillehouder multidisciplinaire crisisbeheersing (incl. GMK / informatievoorziening) en brandweer;
g. de burgemeester van Kaag en Braassem:
sociale veiligheid en plv. portefeuillehouder GHOR en Oranje Kolom;
h. de burgemeester van Noordwijkerhout:
middelen.
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concept
Aan- en afwezigen:
Datum:27 maart 2014
Gemeente

Naam

Functie

aanwezig:
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Dhr. T. Bruiinsma
Dhr. A. van Erk
Dhr. C. van der Kamp
Dhr. M. Schoenmaker
Dhr. J. Broekhuis
Mw. K.M. van der Velde-Menting
Dhr. J. Wienen
Dhr. drs. H.J.J. Lenferink
Mw. L.M. Driessen-Jansen
Mw. A.W.M. Spruit
Dhr. J.P. Lokker
Dhr. drs. G. Goedhart
Dhr. J.B. Waaijer
Dhr. J. de Prieëlle
Dhr. A.F. Bonthuis
Mw. A.L.E.C. van der Stoel
Mw. A.Z. Evenhuis-Meppelink
Dhr. H.P.L. Cremers
Mw. mr. E.G.E.M. Bloemen
Dhr. K.J.G. Kats

wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Ondersteuning
Hoofdoffocier van Justitie plv
CvdK
Defensie
Regionaal Commandant
Lid eenheidsleiding/hfd bedr. Politie
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning

Mw. L. Hennink, directeur bedrijfsvoering
Mw. I. Cakmak
Dhr. M. Bastin
Dhr. H.E.N.A. Meijer
Dhr. Nieuwstraten
Mw. A. Ponjee
Dhr. J.J. Zuidijk
Dhr. E.H. Breider
Dhr. R. Bitter
Dhr. P.J.F. Kessels
Mw. A. de Regt
Mw. B. Achten
Mw. R. Teske-Keimling
R.M. Koedood
L. van Wijk
R. Cové

Openbaar Ministerie
Provincie Zuid-Holland
RMC West
Brandweer HM
Politie
Politie
Brandweer HM
VRHM/Brandweer HM
Coördinerend functionaris
Veiligheidsbur./Brandweer HM
Veiligheidsbur./Brandweer HM
Veiligheidsbureau HM
Veiligheidsbureau HM
gemeente Bodegraven
gemeente Bodegraven
VRHM/Brandweer HM

afwezig met kennisgeving:
Nederlek
Nieuwkoop
Voorschoten
Dijkgraaf
GHOR-bureau/GGD
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning

Mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot
Dhr. F. Buijserd
Dhr. J.M. Staatsen
Dhr. G.J.Doornbos
Dhr. J.C. Bernsen
Dhr. J.G. Baardscheer
Dhr. A.P. Stam
Dhr. A. v.d. Watering
Mw. L. Weber-Teuben
Mw. I. van Steensel
Mw. J.C.E. Zuijderduin-Kramers

burgemeester
burgemeester
burgemeester
Hoogheemraadschap Rijnland
Directeur Publieke Gezondheid
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer /BGC HM
GHOR HM
GHOR HM, notulist
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4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 13 november 2014
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij de ambtelijk secretaris.

Ingekomen stukken
1

2

3

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :

Instituut Fysieke Veiligheid
23 september 2014
Jaarverslag 2013
Aanbieding van het eerste jaarverslag van het Instituut Fysieke Veiligheid.
Een aantal belangrijke mijlpalen is behaald, zoals uitbreiding van het portfolio
op het gebied van bevolkingszorg, Versterkingsplan Brandweeronderwijs, de
vorming van het Landelijke Expertisecentrum Transportveiligheid en de
borging van het LCMS en slachtoffersystematiek.
Ter informatie.
Rijkswaterstaat – Ministerie van Infrastructuur en Milieu
8 september 2014
Module evacuatie bij grote overstromingen (MEGO)
Onder de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO)
is het project ‘Module Evacuatie bij Grote Overstromingen’ (MEGO) opgestart.
Met de module wordt gewerkt aan de bewustwording en vergroting van de
zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij een overstroming. De producten
van MEGO zijn gericht op de koude fase. De eerste resultaten van de module
bestaan uit een website en een App voor de mobiele telefoon. Hiermee is op
postcodeniveau informatie te vinden over overstromingsrisico’s en mogelijke
handelingsperspectieven. MEGO loopt door tot minimaal medio 2015.
Ter informatie. De informatie is meegegeven aan Multi-planvorming.
Inspectie Veiligheid en Justitie / Ministerie van Veiligheid en Justitie
18 juni 2014
Aanbieding rapportage Stand van zaken van terugkerende knelpunten bij
slachtofferregistratie.
De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) hebben onderzocht of gesignaleerde knelpunten
binnen het proces slachtofferregistratie zijn opgepakt en opgelost. De
uitkomsten van het onderzoek zijn op 17 juni 2014 aan de minister van
Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid aangeboden.
De inspecties constateren dat op het gebied van slachtofferregistratie stappen
tot verdere verbetering is gezet. Zo hebben de meeste veiligheidsregio’s
inmiddels afspraken met de ziekenhuizen in de eigen regio gemaakt over de
uitwisseling van slachtoffergegevens. Ook heeft het Veiligheidsberaad met
het vaststellen van de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) vooruitgang
geboekt om te komen tot een eenduidige slachtofferregistratie voor
verwanteninformatie. Een aantal knelpunten is volgens de inspecties nog niet

Agendapunt 4. AB VRHM 13-11-2014

4

5

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

of onvoldoende opgepakt. Zo wordt de gewondenkaart, hoewel
voorgeschreven in landelijke en regionale regelgeving en protocollen, niet of
nauwelijks gebruikt. Ook signaleren inspecties knelpunten in het uitgebreide
takenpakket en de taakuitvoering van de coördinator gewondenvervoer
(CGV). Ontwikkelingen, zoals het verbetertraject C2000 en de landelijke
server Ritlogging van Pariter, bieden perspectieven, maar de werking ervan is
afhankelijk van de implementatie in alle veiligheidsregio’s. Ten derde is het
knelpunt ronde de voorwaarschuwing aan ziekenhuizen gedeeltelijk
opgepakt; dit is als actiepunt in regionale documenten opgenomen maar niet
verder uitgewerkt. Tot slot constateren de inspecties een knelpunt bij het
informeren van bestuurders voor andere taken dan verwanteninformatie,
zoals de crisiscommunicatie en nazorg. Het is volgens de inspecties niet
duidelijk welke informatie over slachtoffers bestuurders nodig hebben voor de
uitvoering van deze taken.
Ter informatie. Rapport is ter informatie naar bureau gemeentelijke
crisisbeheersing gestuurd met verzoek de aanbevelingen te toetsen aan de
afspraken binnen VRHM.
Stichting Hulpverleners Respect
27 juni 2014
Uitnodiging Nationale Hulpverleningsdag 2014
Uitnodiging voor het Nationale Hulpverleners-weekend van 3 t/m 5 oktober
2014.
Ter informatie.
Due Diligence Commissie LMO
4 juli 2014 (ontvangen 18 juli 2014)
Protocol Due Diligence Commissie LMO
De vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) is in volle gang.
Een belangrijk onderdeel hierin is de financiële overdracht van de
meldkamers aan de LMO, zoals die is bedoeld in art. 81 van het
Transitieakkoord. De due diligence commissie, die op grond van het
Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst is ingesteld, ziet toe op het
verloop van deze overdracht. In de brief is uiteengezet hoe de commissie
haar taak gaat uitvoeren (conform “concept-protocol voor advisering door de
Due Diligence Commissie”). Gevraagd wordt eventuele opmerkingen hierover
kenbaar te maken. Het voornemen is om het protocol medio augustus 2014
vast te stellen.

Voorstel

:

Ter informatie. De brief is verstuurd naar alle betrokken partijen. Er is een
reactie opgesteld door alle betrokken partners binnen de VRHM (zie ook punt
10).

6 Brief van

:

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid / Minister van
Veiligheid en Justitie
7 juli 2014
Systeemoefeningen
De besturen van de veiligheidsregio’s zijn op grond van artikel 2.5.1 van het
Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) verplicht jaarlijks een oefening te houden met
een fictieve ramp of crisis (systeemoefening). De Inspectie VenJ toetst in
hoeverre de veiligheidsregio’s invulling geven aan deze oefenverplichting en
gebruikt de resultaten van de oefening mede om het presterend vermogen
van de veiligheidsregio’s te beoordelen.

Datum
Onderwerp
Inhoud

:
:
:
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Voorstel

:

7 Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud

:

Voorstel

:

8 Brief van

:

Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:

Voorstel

:

9 Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

10 Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

In de afgelopen periode zijn zowel de NCTV als de Inspectie VenJ meerdere
malen benaderd met verzoeken om uitstel en/of aanpassing van de
systeemoefening, alsmede vragen ter verduidelijking. Deze brief is bedoeld
om meer helderheid te scheppen over deze verplichte oefening.
Ter informatie. De inhoud van de brief wordt gebruikt bij de organisatie van de
systeemtest 2014 in de VRHM.
Veiligheidsberaad
18 juli 2014
Aanbieding rapport ‘Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg,
volgens afspraak’
Het rapport is in het Veiligheidsberaad van 16 mei 2014 vastgesteld als hét
kader voor bevolkingszorg. Bevolkingszorg is ook in het kader van de
‘Strategische agenda versterking Veiligheidsregio’s’ opgenomen als prioriteit
en betrokken bij verdere doorontwikkeling van de gemeentekolom in het
veiligheidsdomein.
Visie en prestatie-eisen uit rapport zullen in veiligheidsregio en deelnemende
gemeenten worden geïmplementeerd.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid / Minister van
Veiligheid en Justitie
29 juli 2014
Relatiebeheer NCTV
Om het relatiebeheer vanuit NCTV voor de veiligheidregio’s verder te
optimaliseren, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Met deze brief worden
de veiligheidsregio’s geïnformeerd over deze wijzigingen.
Ter informatie. De brief is verspreid onder belanghebbenden.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
30 juli 2014
C2000 DIPP-lijst 2014
Toezending van de DIPP-lijst 2014 (DekkingsIssues Prioritering Procedure.
De DIPP is de procedure waarin op basis van feitelijke gegevens een
Objectieve volgorde wordt toegekend aan de dekkingsissues
(probleemgebieden) in het C2000-netwerk die binnen MDC als probleem zijn
geregistreerd. Dit is niet van toepassing binnen het gebied Hollands Midden.
Ter informatie.
Due Diligence Commissie LMO
22 augustus 2014
Protocol Due Diligence Commissie LMO
De hoeveelheid en de inhoud van de reacties vanuit diverse betrokken
organisaties op het concept protocol die op 4 juli 2014 zijn toegezonden zijn
aanleiding voor de Due Diligence Commissie LMO om het protocol aan te
houden. In de brief worden de belangrijkste punten uit de commentaren
uiteengezet. Daarnaast heeft de commissie de behoefte om het protocol en
de taken van de commissie in het bredere perspectief van “Het
Transitieakkoord meldkamer van de toekomst” te plaatsen.
Ter informatie. De brief met bijlage is reeds verstuurd naar alle betrokken
partijen. Er wordt een reactie opgesteld door alle betrokken partners binnen
de VRHM.
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Uitgaande stukken
1

Brief van
Aan
Datum
Onderwerp

:
:
:
:

Korte inhoud

:

Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsberaad
26 september 2014
Reactie concept plannen Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
Er is een bestuurlijke brief opgesteld nav de vraag van de voorzitter
Veiligheidsberaad om een reactie op de conceptversies van het Ontwerpplan
Landelijke Meldkamerorganisatie, Plan van aanpak Landelijke
Meldkamerorganisatie en Landelijk kader samenvoeging meldkamers. In de
opgestelde reactie is aandacht gevraagd voor een aantal vraagstukken.
Bijvoorbeeld welke middelen de burgemeesters en besturen van de
veiligheidsregio’s hebben om adequaat invulling te geven aan de gezagsrol.
Ook wordt aandacht gevraagd voor de zorg dat op dit moment aan het personeel
nog geen duidelijkheid kan worden verschaft over hun toekomst. Tot slot is de
onhelderheid over de financiële consequenties van de transitie aangestipt.

2

Voorstel

:

Brief van
Aan
Datum
Onderwerp

:
:
:
:

Uiteraard is ook de doelstelling van deze veranderopgave nadrukkelijk
onderschreven.
Ter informatie.

GHOR Hollands Midden
De leden van het ROAZ
24 september 2014
Uitgangspunten eerste voorstel herinrichting van de spoedeisende
specialistische zorg
Korte inhoud : In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) op 25 september 2013 hebben
de zorgverzekeraars een eerste voorstel voor de herinrichting van de
spoedeisende specialistische zorg in onze traumazorgregio gepresenteerd.
Dit eerste voorstel is op 19 maart jl. besproken tussen de zorgverzekeraars
en de directeuren publieke gezondheid van de veiligheidsregio’s Haaglanden
en Hollands Midden. De directeuren PG geven aan bij de bepaling van het
standpunt ten aanzien van het definitieve voorstel herinrichting spoedeisende
specialistische zorg de volgende uitgangspunten te hanteren; samenhang,
capaciteit en continuïteit van zorg. Een belangrijk deel van de informatie die
voor het kunnen bepalen van het standpunt nodig is, zal door de betrokken
zorginstellingen moeten worden gegenereerd en aangeleverd. Het
Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt gezien als geschikt platform
om de plannen over herinrichting van de Specialistische Spoedeisende
Zorg te bespreken.
Voorstel
: Ter informatie.
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A.1
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Implementatie convenant en
coördinatieplan Dijkring 14,
15 en 44.

Opgesteld door:

B. Bogaards
(Planvorming
Multidisciplinair en
namens stuurgroep en
kerngroep van het
Samenwerkingsverband
Dijkring 14, 15 en 44)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

13 november 2014

A.1

Bijlage(n):

3

Portefeuille:

T. Bruinsma (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het convenant bestuurlijke en operationele coördinatie dijkring 14, 15 en 44 en het
coördinatieplan (dreigende) overstroming dijkring 14, 15 en 44 (convenant en
coördinatieplan dijkring 14,15 en 44) vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
De huidige plannen (Coördinatieplan Dijkring 14 (inclusief het regionaal deel Hollands Midden),
het convenant bestuurlijke en operationele coördinatie Dijkring 14 en het rampbestrijdingsplan
Dijkring 15) voor dit gebied zijn toe aan actualisering. Voor de VRHM kan de dreiging vanuit zee
komen maar ook vanuit dijkring 14, 15 en 44. Vandaar dat er voor is gekozen om in
gezamenlijkheid met alle betrokken partijen binnen dit gebied afstemming te zoeken. Deze
afstemming is uitgewerkt in het convenant bestuurlijke en operationele coördinatie dijkring 14, 15
en 44 en het coördinatieplan (dreigende) overstroming dijkring 14, 15 en 44.
In de Stuurgroep Dijkringen 14, 15 en 44 (VRHM wordt vertegenwoordigd door drs. J. Wienen) is
op donderdag 15 mei 2014 ingestemd met het convenant en het coördinatieplan (dreigende)
overstroming. De afspraken uit het coördinatieplan over bovenregionale coördinatie en
afstemming bij een (dreigende) overstroming dragen bij aan de goede voorbereiding van alle
betrokken partijen op een dreigende overstroming. In het geval van een daadwerkelijke
overstroming zijn zij in staat de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken.
In het convenant zijn de principes over de bovenregionale bestuurlijke en operationele coördinatie
beschreven. Het coördinatieplan is het onderliggende document waarin dit verder is uitgewerkt.
In het Coördinatieplan zijn de bovenregionale afspraken over coördinatie en afstemming bij een
(dreigende) overstroming geregeld. Er zijn drie dreigingen die tot een overstroming kunnen leiden
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binnen de dijkringen 14, 15 en 44 te weten een storm vanaf zee, hoogwater op de rivieren of een
combinatie ervan. In de bijlage is een samenvatting in 8 punten van het coördinatieplan
opgenomen.
Onderstaande tabel laat zien hoe de coördinatie ligt bij welke dreiging. VRHM is coördinerend bij
een dreiging vanaf zee.
Dreiging zee
Zeer hoge waterstanden

Dreiging rivieren
Zeer hoge waterstanden

Combinatie
Licht verhoogde waterstanden

Coördinerende
veiligheidsregio

Veiligheidsregio Hollands
Midden

Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond

Coördinerende
waterbeheerder

Hoogheemraadschap
Rijnland

Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap
Schieland Krimpenerwaard

In het plan is beschreven welke taken onder die coördinatierol vallen. In de dreigingssituatie gaat
het er vooral om dat de coördinator (één voor Algemene Kolom en één voor Waterkolom)
informatie verzamelt - het gedeelde (water)beeld - en anderen daarover informeert. Tevens vormt
de coördinator zich een beeld van wat er dreigt te gebeuren en wat dat betekent.
Voor de afronding moeten beide documenten worden geaccordeerd door de besturen van de
samenwerkende instanties.
Het vervaardigen van het Coördinatieplan Dijkringen 14, 15 en 44 is door een ambtelijke
werkgroep begeleid. In de werkgroep waren alle partijen direct of indirect betrokken. De
Kerngroep Dijkringen 14, 15 en 44 heeft het plan via het Algemeen overleg doorgeleid naar de
Stuurgroep van dit samenwerkingsverband. De Stuurgroep (vanuit de VRHM vertegenwoordigd
door drs. J. Wienen) is akkoord gegaan met de ingezette koers.

4. Kader
Bestaande plannen zijn de basis geweest voor de totstandkoming van het convenant en het
coördinatieplan. Nieuwe inzichten en ervaringen (bijv. de grote oefening in december 2012) zijn
eveneens meegenomen bij de totstandkoming. Het vaststellingstraject is intensief. Naast de
formele vaststelling moeten tussen de leden van de veiligheidskolom en de waterkolom nog een
aantal zaken worden uitgewerkt. Hiervoor zijn inmiddels twee werkgroepen aan de slag
(planvorming en OTO).

5. Consequenties
Met de komst van het coördinatieplan en het convenant komen de vigerende plannen voor
dijkring 14, 15 en 44 en het convenant te vervallen. Zolang dat nog niet het geval is hebben de
partners in de Stuurgroep aangegeven er naar te willen streven in de geest van het
Coördinatieplan samen te gaan werken.

6. Aandachtspunten / risico’s
Voor dit project zijn twee risico’s onderkend:
- Eén van de partners gaat niet akkoord. Het risico is klein aangezien er een intensief
voortraject is gelopen waarbij alle partners inspraak hebben gehad.
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-

Implementatie bij één van de partners loopt vast. Met betrekking tot de implementatie van
het convenant en het plan binnen de afzonderlijke partijen is onder de paraplu van de
stuurgroep een werkgroep implementatie ingericht. Deze werkgroep helpt bij de
implementatie van de plannen (zie ook punt 7, implementatie en communicatie).

7. Implementatie en communicatie
De afspraken vragen nog om implementatie bij zowel betrokken veiligheidsregio’s,
waterschappen als RWS-diensten. Het implementeren van het coördinatieplan betekent dat
verschillende (regionale) plannen aangepast moeten worden en dat er concrete afspraken nodig
zijn over processen en werkwijzen. Hiervoor is onder aansturing van een lid van de kerngroep
een werkgroep ingericht die helpt bij de implementatie van de plannen, en wordt er tevens een
werkgroep belast met de afstemming van (gezamenlijke) OTO activiteiten.

8. Bijlagen
-

Samenvatting van het coördinatieplan dijkring 14, 15 en 44 in 8 punten;
Convenant bestuurlijke en operationele coördinatie dijkring 14, 15 en 44 (versie september
2014);
Coördinatieplan (dreigende) overstroming dijkring 14, 15 en 44 (conceptversie mei 2014).

9. Historie besluitvorming
-

Stuurgroepvergadering DR 14, 15 en 44 van 15 mei 2014
Kerngroepvergadering DR 14, 15 en 44 van 9 september 2014
Hoofdenoverleg van 15 september 2014
Veiligheidsdirectie van 6 oktober 2014
Dagelijks Bestuur van 30 oktober 2014
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A.1 bijlage 1

Bijlage 1: Samenvatting van het Coördinatieplan Dijkringen 14, 15 en 44 in 8 punten
1. In het Coördinatieplan Dijkringen 14, 15 en 44 maken we bovenregionale afspraken over
coördinatie en afstemming bij een (dreigende) overstroming binnen dijkringen 14, 15 en 44.
2. Er zijn twee dreigingen die tot een overstroming kunnen leiden binnen dijkringen 14, 15 en 44,
te weten een storm vanaf zee en hoogwater op de rivieren – en een combinatie ervan.
3. Bij zowel de dreiging van zee als het hoge water op de rivieren is vooraf niet duidelijk óf en
wáár het precies mis zal gaan. In theorie kan dat overal langs de kust en langs de
waterkeringen van de rivieren. Waterdeskundigen wijzen binnen dijkringen 14, 15 en 44 een
aantal locaties aan, die meer kwetsbaar zijn dan andere.
4. Er is per dreiging één coördinerende veiligheidsregio en één coördinerend waterbeheerder, die
in de dreigingsfase al aan de slag gaat.
5. Mocht de dreiging tot een daadwerkelijke overstroming leiden dan blijven de coördinerende
veiligheidsregio en waterbeheerder coördinerend, tenzij een andere regio gezien de aard van
het incident en afhankelijk van de situatie beter geëquipeerd is1. Dit wordt in overleg bepaald:
de coördinerende regio overlegt met de ‘ontstane’ bronregio over het al dan niet overdragen
van de coördinerende rollen2.
6. Een coördinerende veiligheidsregio respectievelijk waterbeheerder zorgt voor afstemming
binnen en tussen kolommen en met het Rijk. De coördinerende veiligheidsregio respectievelijk
waterbeheerder kan een zwaarwegend advies uitbrengen aan alle betrokken regio’s en
waterbeheerders, waar zij slechts beargumenteerd van afwijken.3
7. Het Rijk is bij een (dreigende) overstroming direct al betrokken vanwege de regiooverschrijdende effecten van een dergelijke overstroming. Naar gelang de situatie kiest het
Rijk per onderwerp een rol: faciliterend, richting gevend en/of sturend. Sturing door het Rijk –
bijvoorbeeld bij verschil van inzicht tussen regio’s – kan op verschillende manieren
plaatsvinden, steeds overeenkomstig de bestaande regelgeving. De overgang tussen de rollen
faciliteren – richting geven – sturen blijkt fluïde. Sturend optreden is het ultimum en zal met
grote terughoudendheid gebruikt worden. Wettelijke bevoegdheden zijn hiertoe noodzakelijk.
In het geval het Rijk stuurt, betekent dit niet dat het Rijk alles overneemt, maar dat het
intervenieert op een aantal specifieke punten en een kader schept voor de eigen taken van de
regio’s.
8. De crisisbeheersing sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en afspraken.

1

Bijvoorbeeld omdat er een overzichtelijk/ afgebakend brongebied is.

2

We willen voorkomen dat er een overdrachtsmoment is op het moment dat coördinatie er juist het meeste toe doet.
Daarom blijft de coördinerende regio de coördinerende regio, ook al is deze geen bronregio – tot het moment dat op
basis van overleg desgewenst tot overdracht van de coördinerende rol wordt besloten.
3

We willen graag een gezamenlijke lijn uitzetten bij een (dreigende) overstroming, daarom moet er bij coördinatie
gebruik kunnen worden gemaakt van zwaarwegend advies.
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Versie september 2014
Convenant bestuurlijke en operationele coördinatie dijkringen 14, 15 en 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44
Partijen,
de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van
de Koning,
de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Hollands Midden
Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht, vertegenwoordigd door hun voorzitter,
de hoogheemraadschappen van Delfland, De Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Schieland en de
Krimpenerwaard en waterschap Amstel, Gooi en Vecht, vertegenwoordigd door hun dijkgraaf,
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, West-Nederland Noord en Midden-Nederland,
vertegenwoordigd door hun hoofdingenieur-directeur,
Overwegende:
dat partijen goed voorbereid dienen te zijn op een dreigende overstroming van de dijkringen 14, 15
en 44 en zij in geval van een daadwerkelijke overstroming van deze dijkringen in staat zijn de
gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken;
dat partijen het noodzakelijk achten afspraken te maken over de bovenregionale bestuurlijke en
operationele coördinatie en afstemming;
dat deze afspraken in elk geval inhouden het aanwijzen van een coördinerende veiligheidsregio en
een coördinerende waterbeheerder om te voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan, dat gaten
vallen in de voorbereiding of dat tegenstrijdige maatregelen worden getroffen;
dat partijen onderkennen dat coördinatie en afstemming noodzakelijk zijn vanaf de dreigingsfase,
zodat in een vroeg stadium wordt samengewerkt en waarbij dit in elk geval leidt tot een gezamenlijk
beeld van de situatie, een gezamenlijke interpretatie van de dreiging, afstemming over de
(voorbereiding op de te treffen) maatregelen en communicatie en zo nodig een zwaarwegend advies;
dat Rijkswaterstaat, de waterschappen en de veiligheidsregio’s op grond van de Waterwet en de
Wet Veiligheidsregio’s crisispartners zijn;
Komen het volgende overeen:
I Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Dreigende (overstroming): een dreigende overstroming danwel overstroming van de dijkringen
14, 15 en 44.
2. Coördinatieplan: Zie artikel 2.
3. Coördinerende veiligheidsregio en coördinerende waterbeheerder: de veiligheidsregio en
waterbeheerder die de coördinatie voeren in het geval van een specifieke (dreigende)
overstroming, zoals uitgewerkt in het vigerende Coördinatieplan. Zie artikel 3.
1
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4. Coördinatie: de activiteiten van één veiligheidsregio en één waterbeheerder, die in elk geval
moeten leiden tot een gezamenlijk beeld van de situatie, een gezamenlijke interpretatie van de
dreiging, afstemming over de (voorbereiding op te treffen) maatregelen en communicatie en zo
nodig een zwaarwegend advies. Zie artikel 4.
5. Stuurgroep dijkringen 14, 15 en 44: de op grond van dit convenant ingestelde stuurgroep van het
Samenwerkingsverband dijkringen 14, 15 en 44. Zie artikel 5.
Artikel 2 Coördinatieplan (dreigende) overstroming
1. Ten behoeve van coördinatie en afstemming in het geval van een (dreigende) overstroming van
de dijkringen 14, 15 en 44, stellen partijen het Coördinatieplan (dreigende) overstroming
Dijkringen 14, 15 en 44 vast.
2. In het coördinatieplan beschrijven partijen per specifieke dreiging welke veiligheidsregio en
waterbeheerder een coördinerende rol neemt.
II Coördinatie en afstemming
Artikel 3 Coördinerende veiligheidsregio en waterbeheerder
1. Er is per dreiging één coördinerende veiligheidsregio en één coördinerende waterbeheerder, die
in de dreigingsfase actief zijn.
2. Indien de dreiging leidt tot een daadwerkelijke overstroming, blijven de coördinerende
veiligheidsregio en/of waterbeheerder coördinerend, tenzij een andere veiligheidsregio en/of
waterbeheerder, gezien de aard van het incident en afhankelijk van de situatie, beter
geëquipeerd is. Dit wordt bepaald in overleg tussen de coördinerende veiligheidsregio en de
betrokken veiligheidsregio en/of de coördinerende waterbeheerder en de betrokken
waterbeheerder.
Artikel 4 Bestuurlijke coördinatie en afstemming
1. De coördinerende veiligheidsregio
a. Neemt het initiatief tot afstemming met andere veiligheidsregio’s, waterbeheerders en
het Rijk over:
i. de informatievoorziening (verzamelen, analyseren, veredelen, verspreiden);
ii. de duiding van de dreiging/situatie, mogelijke maatregelen en gezamenlijke
acties;
iii. de afspraken over communicatie, bijstand, op- en afschaling, enzovoorts.
b. Zorgt voor afstemming binnen de eigen kolom.
c. Zorgt voor afstemming tussen de kolommen.
d. Zorgt voor afstemming met het Rijk (het ministerie van Veiligheid en Justitie).
e. Legt een zwaarwegend advies bij alle betrokken (effect)veiligheidsregio’s neer.
2. De coördinerende waterbeheerder

2
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a. Neemt het initiatief tot afstemming met andere waterbeheerders en het Rijk over:
i. de informatievoorziening (verzamelen, analyseren, veredelen, verspreiden)
ii. de duiding van de dreiging/situatie, mogelijke maatregelen en gezamenlijke
acties
iii. de afspraken over communicatie, bijstand, op- en afschaling, enzovoorts.
b. Zorgt voor afstemming binnen de eigen kolom.
c. Zorgt voor afstemming tussen de kolommen.
d. Zorgt voor afstemming met het Rijk (het ministerie van Infrastructuur en Milieu).
e. Legt een zwaarwegend advies bij alle betrokken (effect) waterbeheerders neer.
3. Alle betrokken veiligheidsregio’s en waterbeheerders binnen dijkringen 14, 15 en 44 kunnen
beargumenteerd van het in het vorige leden benoemde zwaarwegende advies afwijken.
4. De commissaris van de Koning vergewist zich dat de coördinatie goed geregeld is en zo niet heeft
deze overeenkomstig de Wet veiligheidsregio’s en de Ambtsinstructie de mogelijkheid om op te
treden, met als ultimum remedium het geven van een aanwijzing.
III Beheer, wijziging en opzegging
Artikel 5 Stuurgroep Dijkringen 14, 15 en 44
1. Ten behoeve van de sturing op de samenwerking en het beheer van dit convenant, bestaat een
stuurgroep.
2. De Stuurgroep Dijkringen 14, 15 en 44 kent op hoofdlijnen de volgende doelstelling:
a. urgentie hooghouden zowel bestuurlijk als operationeel rond het thema (dreigende)
overstroming binnen de dijkringen 14, 15 en 44;
b. samenwerking en interactie bevorderen tussen de de algemene en de functionele kolom op
de verschillende niveaus zowel bestuurlijk als operationeel;
c. afspraken verder uitwerken of tot stand brengen over de coördinatie en afstemming binnen
en tussen de algemene en de functionele kolom en het Rijk;
d. kennis en inzichten actief opzoeken en delen omtrent de diverse aspecten van een
(dreigende) overstroming, bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheden van
waterstaatkundige maatregelen of de state of the art rond (grootschalige) evacuatie, opvang
en verzorging en crisiscommunicatie.
Artikel 6 Beheersmatige verplichtingen
1. De in dit convenant beschreven afspraken over coördinatie en afstemming worden periodiek
beoefend.
2. Het beheer van het convenant en het coördinatieplan zijn ondergebracht bij de stuurgroep.
3. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de interne communicatie over dit convenant en het
coördinatieplan.
3
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4. Het convenant en het coördinatieplan worden gewijzigd indien wet- en of regelgeving dat
noodzakelijk maken.
5. De uitkomsten van de evaluaties van een oefening of een inzet bij een overstroming worden,
voor zover daarvoor aanleiding bestaat, verwerkt in het coördinatieplan en zonodig het
convenant.
Artikel 7 Wijzigingen en opzeggen
1. Partijen kunnen voorstellen tot wijziging van dit convenant of het coördinatieplan voorleggen
aan de voorzitter van de Stuurgroep dijkringen 14, 15 en 44 ter bespreking in de stuurgroep.
2. Indien één van de partijen het convenant wenst op te zeggen, dient die partij daartoe een
verzoek in bij de voorzitter van de Stuurgroep dijkringen 14, 15 en 44 ter bespreking in de
stuurgroep.
IV Overige bepalingen
Artikel 8 Inwerkingtreding
1. Met de vaststelling van dit convenant komen te vervallen: het Convenant Bestuurlijke en
Operationele Coördinatie Dijkring 44 Kromme Rijn (2009), het Convenant Bestuurlijke en
Operationele Coördinatie Dijkring 14 (4 februari 2010) en het Convenant Bestuurlijke en
Operationele Coördinatie Dijkring 15 Lopiker- Krimpenerwaard (juni 2007).
2. Dit convenant treedt in werking op <<datum>> ………………………………………………………
3. Dit convenant is verzonden aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van
Infrastructuur en Milieu.
Artikel 9 Citeertitel
Dit convenant wordt aangehaald als: Convenant bestuurlijke en operationele coördinatie dijkringen
14, 15 en 44.

Aldus vastgesteld en ondertekend op << datum>> ……………………………………………………….,

<<Naam>>
Commissaris van de Koning in de provincie Noord Holland

<<Naam>>
Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
4
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<<Naam>>
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid Holland

<<Naam>>
Dijkgraaf van de hoogheemraadschap van Delfland

<<Naam>>
Dijkgraaf van het hoogheemraadschapDe Stichtse Rijnlanden

<<Naam>>
Dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland

<<Naam>>
Dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

<<Naam>>
Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

<<Naam>>
Voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

5
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<<Naam>>
Voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

<<Naam>>
Voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden

<<Naam>>
Voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden

<<Naam>>
Voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland

<<Naam>>
Voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

<<Naam>>
Voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht

<<Naam>>
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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<<Naam>>
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

<<Naam>>
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland
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Samenvatting


In dit plan maken we bovenregionale afspraken over coördinatie en afstemming bij een (dreigende)
overstroming binnen dijkringen 14, 15 en 44.



Er zijn twee dreigingen die tot een overstroming kunnen leiden binnen dijkringen 14, 15 en 44, te weten
een storm vanaf zee en hoogwater op de rivieren – en een combinatie ervan.



Bij zowel de dreiging van zee als het hoge water op de rivieren is vooraf niet duidelijk óf en wáár het
precies mis zal gaan. In theorie kan dat overal langs de kust en langs de waterkeringen van de rivieren.
Waterdeskundigen wijzen binnen dijkringen 14, 15 en 44 een aantal locaties aan, die meer kwetsbaar zijn
dan andere.



Er is per dreiging één coördinerende veiligheidsregio en één coördinerend waterbeheerder, die in de
dreigingsfase al aan de slag gaat.



Mocht de dreiging tot een daadwerkelijke overstroming leiden dan blijven de coördinerende
veiligheidsregio en waterbeheerder coördinerend, tenzij een andere regio gezien de aard van het incident
1

en afhankelijk van de situatie beter geëquipeerd is . Dit wordt in overleg bepaald: de coördinerende regio
2

overlegt met de ‘ontstane’ bronregio over het al dan niet overdragen van de coördinerende rollen .


Een coördinerende veiligheidsregio respectievelijk waterbeheerder zorgt voor afstemming binnen en
tussen kolommen en met het Rijk. De coördinerende veiligheidsregio respectievelijk waterbeheerder kan
een zwaarwegend advies uitbrengen aan alle betrokken regio’s en waterbeheerders, waar zij slechts
beargumenteerd van afwijken.



3

Het Rijk is bij een (dreigende) overstroming direct al betrokken vanwege de regio-overschrijdende effecten
van een dergelijke overstroming. Naar gelang de situatie kiest het Rijk per onderwerp een rol: faciliterend,
richting gevend en/of sturend. Sturing door het Rijk – bijvoorbeeld bij verschil van inzicht tussen regio’s –
kan op verschillende manieren plaatsvinden, steeds overeenkomstig de bestaande regelgeving. De
overgang tussen de rollen faciliteren – richting geven – sturen blijkt fluïde. Sturend optreden is het ultimum
en zal met grote terughoudendheid gebruikt worden. Wettelijke bevoegdheden zijn hiertoe noodzakelijk. In
het geval het Rijk stuurt, betekent dit niet dat het Rijk alles overneemt, maar dat het intervenieert op een
aantal specifieke punten en een kader schept voor de eigen taken van de regio’s.



De crisisbeheersing sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en afspraken.

1

Bijvoorbeeld omdat er een overzichtelijk/ afgebakend brongebied is.

2

We willen voorkomen dat er een overdrachtsmoment is op het moment dat coördinatie er juist het meeste toe

doet. Daarom blijft de coördinerende regio de coördinerende regio, ook al is deze geen bronregio – tot het
moment dat op basis van overleg desgewenst tot overdracht van de coördinerende rol wordt besloten.
3

We willen graag een gezamenlijke lijn uitzetten bij een (dreigende) overstroming, daarom moet er bij

coördinatie gebruik kunnen worden gemaakt van zwaarwegend advies.

3

1. Inleiding

Wat is het doel en

Dit plan omvat afspraken over de coördinatie en afstemming in geval van een

de doelgroep?

(dreigende) overstroming binnen dijkringen 14, 15 en 44, tussen veiligheidsregio’s
onderling, waterbeheerders onderling, waterbeheerders en veiligheidsregio’s en tussen
veiligheidsregio en het Rijk (in het bijzonder het ministerie van Veiligheid en Justitie).
Deze afspraken moeten er toe bijdragen dat deze partijen goed voorbereid zijn op een
dreigende overstroming en in geval van een daadwerkelijke overstroming in staat zijn de
gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken.
Dit plan is bedoeld voor enerzijds de inhoudsdeskundige adviseurs bij hun taken in de
voorbereidingsfase en anderzijds de operationele functionarissen en bestuurders die bij
een (dreigende) overstroming aan zet zijn.

Wat is de

Dit plan heeft betrekking op de coördinatie en afstemming in geval van een (dreigende)

reikwijdte van dit

regiogrensoverschrijdende overstroming (primaire keringen) binnen dijkringen 14, 15 en

plan?

44. Dit plan omvat geen afspraken over coördinatie tussen de partijen binnen dijkringen
14, 15 en 44 en andere aangrenzende dijkringen (bijvoorbeeld langs de kust in Zeeland
of Noord Holland). Evenmin omvat dit plan afspraken voor kleinschalige (dreigende)
overstromingen (secundaire keringen). Hiervoor gelden de regionale (crisis)structuren en
-afspraken.

Wat is de relatie

Dit plan staat niet op zich zelf. Het is aanvullend op diverse landelijke plannen,

met andere

waaronder

plannen?



Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (2013). Hierin wordt onder meer de GRIP
structuur beschreven, in het bijzonder GRIP 5 en GRIP Rijk. Belangrijk gegeven is
dat GRIP Rijk géén overtreffende trap is van GRIP 1 t/m 5 – maar dat GRIP Rijk aan
4

de orde kan zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 .


Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen (2010). Hierin wordt onder meer
de landelijke alarmering en opschaling beschreven, hetgeen een belangrijker ‘trigger’
is voor het van toepassing zijn van de afspraken uit onderhavig coördinatieplan.
Daarnaast worden in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen de
informatievoorziening en afstemming tussen de waterbeheerders en het toenmalige
ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Milieu) uitgewerkt.



Nationaal crisisplan Hoogwater en overstromingen (2008). Hierin is op hoofdlijnen
een beleidsdraaiboek beschreven, een operationele strategie en
communicatiestrategie.



Kader Grootschalige Evacuatie, Gezamenlijke uitgangspunten en procesbeschrijving
(2013). Naast gezamenlijk uitgangspunten en begrippenkader ten aanzien van

4

NB. GRIP Rijk omvat geen nieuwe of andere bevoegdheden. GRIP Rijk heeft betrekking op bestaande

functionele bevoegdheden.

4

evacuatie biedt dit document een (inhoudelijk) stappenplan voor veiligheidsregio’s
om tot besluitvorming te komen over een eventuele evacuatie (afwegingen/ factoren
die van invloed zijn, wettelijke grondslag enzovoorts).
Bovendien moet dit Coördinatieplan aansluiten op de diverse plannen van afzonderlijke
veiligheidsregio’s en waterbeheerders zoals


Regionale crisisplannen en Incidentbestrijdingsplannen veiligheidsregio’s.



Calamiteitenplannen waterbeheerders.



Convenanten tussen veiligheidsregio’s en waterbeheerders

5

2. Wat kan er misgaan?

Welke dreigingen

Grofweg zijn er twee dreigingen die tot een overstroming kunnen leiden binnen dijkringen

zijn er?

14, 15 en 44. De 1
zorgen. De 2

de

ste

dreiging is een storm vanaf zee die aan de kust voor problemen kan

dreiging komt van hoogwater op de rivieren.

Een combinatie van beide dreigingen waarbij zowel van zee als vanaf de rivieren een
zeer hoge waterstand is wordt door deskundigen uitgesloten of in elk geval als vrijwel
onmogelijk aangeduid. Een combinatie van beide dreigingen waarbij zowel van zee als
5

vanaf de rivieren een licht verhoogde waterstand is, is echter wel reëel .
Daarom houdt dit plan rekening met:


Alleen een dreiging van zee met zeer hoge waterstanden



Alleen een dreiging vanaf de rivieren met zeer hoge waterstanden



Een combinatie van een dreiging van zee en een dreiging vanaf de rivieren met licht
verhoogde waterstanden

Wáár kan het

Bij zowel de dreiging van zee als het hoge water op de rivieren is vooraf niet duidelijk óf

misgaan?

en wáár het precies mis zal gaan. In theorie kan dat overal langs de kust en langs de
6

waterkeringen van de rivieren . Waterdeskundigen wijzen op basis van een
7

risicoschatting binnen dijkringen 14, 15 en 44 een aantal locaties aan, die meer
kwetsbaar zijn dan andere. Aan de kust zijn drie gebieden kwetsbaar en langs de grote
rivieren is er ook een groot gebied dat bedreigd kan worden door een overstroming.

5

Zie voor een indicatie van waterstanden de specifieke plannen van de waterbeheerders.

6

De slechte voorspelbaarheid staat op gespannen voet met de eventueel te treffen maatregelen zoals

evacuatie (die doorgaans enkele dagen vooraf in gang gezet moet worden).
7

Op basis van VNK2 (zie afzonderlijke dijkringrapporten op http://www.helpdeskwater.nl)

6

Dreiging vanaf zee
Zeer hoge waterstand

Dreiging vanaf rivieren
Zeer hoge waterstand

Combinatie dreiging zee en rivieren
Licht verhoogde waterstand

In de bijlage zijn kort de belangrijkste kenmerken van het scenario geschetst (duur,
mogelijke complicaties, voorspelbaarheid en mogelijke consequenties), mocht het op één
8

van deze locaties mis gaan .
Hoe vaak zal dit

De frequentie waarmee we te maken hebben met een (dreigende) overstroming (en

plan nodig zijn?

waarbij dit plan van toepassing kan zijn) verschilt:


Een dreiging van zee met een (zeer hoge waterstand) komt gemiddeld eens in de
tien jaar voor.



Een dreiging van rivier (met een zeer hoge waterstand) komt ongeveer eens in de
tien jaar voor. Een dreigende situatie vanaf de rivieren, waarbij gecoördineerde
informatie-uitwisseling nodig is in verband met het onder water lopen van
uiterwaarden komt ongeveer één keer per twee jaar voor.



Een combinatie van de dreigingen (met licht verhoogde waterstand) komt ongeveer
één tot twee keer per jaar voor.

8

Vanwege de lage waarschijnlijkheid van een overstroming van het IJsselmeergebied is dit scenario niet in het

coördinatieplan opgenomen. Zie VNK2 (zie afzonderlijke dijkringrapporten op http://www.helpdeskwater.nl)

7

3. Coördinatie en afstemming

Waarom

Coördinatie moet leiden tot een gezamenlijke beeld van de situatie, een gezamenlijke

coördinatie?

interpretatie van de dreiging, afstemming over de (voorbereiding op de te treffen)
maatregelen en communicatie. Het aanwijzen van de coördinerende veiligheidsregio en
waterbeheerder moet voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan, dat er gaten vallen in
de voorbereiding of dat tegenstrijdige maatregelen worden getroffen. Coördinatie is nodig
vanaf de dreigingsfase, zodat vanaf een vroeg stadium afgestemd en samengewerkt
wordt.

Wat houdt

De coördinerende veiligheidsregio / coördinerende waterbeheerder:

coördinatie in?



Neemt initiatief tot afstemming met andere veiligheidsregio’s, waterbeheerders
respectievelijk het Rijk (via VenJ respectievelijk IenM) over

־

Informatievoorziening (verzamelen, analyseren, veredelen verspreiden)

־

Duiding van de dreiging/ situatie, mogelijke maatregelen en gezamenlijk acties

־

Afspraken over communicatie, bijstand, op- en afschaling, enzovoorts.



Zorgt voor afstemming binnen de eigen kolom.



Zorgt voor afstemming tussen de kolommen.



Zorgt voor afstemming met het Rijk (via VenJ respectievelijk IenM).



Legt een zwaarwegend advies bij alle betrokken (effect)regio’s/waterbeheerders
9

neer, die daar slechts beargumenteerd van afwijken .
Zie de bijlage met een agenda met daarin aandachtspunten bij coördinatie en
afstemming bij een (dreigende) overstroming.
Wie coördineert

Gegeven de twee dreigingen vervullen de volgende veiligheidsregio’s en

wanneer?

waterbeheerders een coördinerende rol:

Dreiging zee
Zeer hoge waterstanden

Dreiging rivieren
Zeer hoge waterstanden

Combinatie
Licht verhoogde waterstanden

Coördinerende
veiligheidsregio

Veiligheidsregio Hollands
Midden

Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond

Coördinerende
waterbeheerder

Hoogheemraadschap
Rijnland

Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap
Schieland Krimpenerwaard

Mocht de dreiging tot een daadwerkelijke overstroming leiden dan blijven de
coördinerende veiligheidsregio en waterbeheerder coördinerend, tenzij een andere regio
10

gezien de aard van het incident en afhankelijk van de situatie beter geëquipeerd is . Dit

9

We willen graag een gezamenlijke lijn uitzetten bij een (dreigende) overstroming, daarom moet er bij

coördinatie gebruik kunnen worden gemaakt van zwaarwegend advies.
10

Bijvoorbeeld omdat er een overzichtelijk/ afgebakend brongebied is.

8

wordt in overleg bepaald: de coördinerende regio overlegt met de ‘ontstane’ bronregio
over het al dan niet overdragen van de coördinerende rol. Hierover neemt de
coördinerende regio of waterbeheerder een bestuurlijk besluit.

11

Dezelfde afspraken

gelden voor de coördinerende waterbeheerder en de waterbeheerder in wiens
beheergebied de overstroming uiteindelijk manifest wordt.
Wat doen andere

De betrokken (effect- en bron) veiligheidsregio’s en waterbeheerders zijn en blijven

regio’s en

verantwoordelijk voor hun eigen regio en beheergebied. Zij zorgen conform (regionale)

waterbeheerders?

crisisplannen en het stappenplan in het Kader grootschalige evacuaties voor onder
andere


regionale voorbereidingen en/of maatregelen



afgestemde strategiebepaling, inclusief handelingsperspectieven

Afstemming vindt plaats in het overleg onder leiding van de coördinerende
veiligheidsregio of waterbeheerder. Dat laat onverlet dat er tussen de verschillende
veiligheidsregio’s en waterbeheerders ook informatie- en afstemmingslijnen lopen.
Wat doet het Rijk?

De rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de eigen taken. Het Rijk is bij een (dreigende)
overstroming direct al betrokken vanwege de regio-overschrijdende effecten van een
dergelijke overstroming.
Naar gelang de situatie kiest het Rijk per onderwerp een rol: faciliterend, richting gevend
12

en/of sturend . De rol van het Rijk kan per deelonderwerp verschillen. Het Rijk
informeert de coördinerende veiligheidsregio over iedere rolkeuze die consequenties
heeft voor de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio’s. Het is geen
eenrichtingsverkeer: de veiligheidsregio’s en waterbeheerders kunnen het Rijk ook
verzoeken een bepaalde rol te nemen op een bepaald onderwerp.

13

De overgang tussen de rollen faciliteren – richting geven – sturen blijkt fluïde. Sturend
optreden is het ultimum en zal met grote terughoudendheid gebruikt worden. Wettelijke
bevoegdheden zijn hiertoe noodzakelijk. In het geval het Rijk stuurt, betekent dit niet dat
het Rijk alles overneemt, maar dat het intervenieert op een aantal specifieke punten en
een kader schept voor de eigen taken van de regio’s.
Het Rijk kan bijvoorbeeld een sturende rol op zich nemen ten aanzien van verdeling van
schaarse middelen of op verzoek van de regio in geval van een complexe situatie. Het
Rijk kan een richting gevende rol nemen door bijvoorbeeld dringend te adviseren over de
crisiscommunicatie. Het Rijk kan een faciliterende rol op zich nemen door het arrangeren

11

We willen voorkomen dat er een overdrachtsmoment is op het moment dat coördinatie er juist het meeste

toe doet. Daarom blijft de coördinerende regio de coördinerende regio, ook al is deze geen bronregio – tot het
moment dat op basis van overleg desgewenst tot overdracht van de coördinerende rol wordt besloten.
12

Conform Handboek Crisisbesluitvorming. Sturing door het rijk – bijvoorbeeld bij verschil van inzicht tussen

regio’s – kan op verschillende manieren plaatsvinden, steeds overeenkomstig de bestaande regelgeving.
13

De laatste zin is een aanvulling op het Handboek Crisisbesluitvorming.

9

van een overleg.
In de bijlage is op meerdere aspecten geconcretiseerd wat een faciliterende,
richtinggevende of sturende rol van het Rijk zou kunnen betekenen voor het Rijk, de
regio en/of waterbeheerder.
Wat doet de CdK?

Mogelijkerwijs ontstaat er bij veiligheidsregio’s onderling en/ of waterbeheerders
onderling discussie over wie coördinerend is. De CdK vergewist zich ervan dat de
coördinatie goed geregeld is en zo niet dan heeft hij de mogelijkheid om op te treden,
14

met als ultimum remedium het geven van een aanwijzing . Als een CdK van oordeel is
dat een aanwijzing over de samenstelling van het/de regionale beleidsteam(s) en/of het
te voeren beleid moet worden gegeven, dan gaat deze daartoe slechts over na overleg
met de voorzitter van de coördinerende veiligheidsregio, de dijkgraaf van het
coördinerende waterbeheerder, de minister van Veiligheid en Justitie en zijn collegaCdK, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet. Als meerdere CdK’s besluiten een
aanwijzing te geven, zal de strekking daarvan hetzelfde zijn. De CdK sluit bij zijn
optreden aan bij de coördinatiestructuur die actief is.

14

De minister van VenJ kan de CdK verzoeken een aanwijzing te geven. Conform huidige wet- en regelgeving.

10

4. Coördinatie en afstemming: hoe gaan we het doen?

Wanneer wordt

Zoals in de inleiding verwoord is de voorspelbaarheid van de dreigingen laag. Een aantal

opgeschaald?

dagen van te voren is wel het één en ander te signaleren, maar harde voorspellingen zijn
niet te geven. Het moment om op te schalen is dan ook niet één op één te koppelen aan
de feitelijke weersvoorspelling en ook niet te fixeren op een x-aantal dagen voorafgaand
aan de storm of het hoogwater. We gaan in dit plan daarom uit van een ‘flexibele’
opschaling:


Er kan opgeschaald worden door de coördinerende waterbeheerder als deze
aanleiding ziet. Bijvoorbeeld op basis van informatie van het LCO, Regionale
Diensten van RWS, het DCC IenM of anderszins.



Er kan opgeschaald worden door de coördinerende veiligheidsregio als deze
aanleiding ziet. Bijvoorbeeld op basis van bijvoorbeeld operationele activiteiten,
informatie van het VenJ/ NCC, of maatschappelijke onrust (al dan niet verwoord door
de media).



Er wordt hoe dan ook opgeschaald bij opschaling van LCO naar “niveau 1 landelijke
opschaling: “Regionale alarmering” (kleurcode geel)” conform het Landelijk
Draaiboek Hoogwater en Overstromingen.

Ten behoeve van de opschaling worden contacten gelegd tussen waterbeheerders,
veiligheidsregio’s en rijk, al dan niet via piketnummers en/of calamiteitennummers.
Opschaling van de coördinerende waterbeheerder kan leiden tot opschaling van de
coördinerende veiligheidsregio en vica versa.
Wie neemt contact Algemene kolom:
op met wie?


Eerste aanspreekpunt voor de (coördinerende) veiligheidsregio bij het Rijk is het
15

NCC van het ministerie van VenJ. Maar het NCC vormt geen extra tussenlaag .
Desgewenst neemt de (coördinerende) veiligheidsregio rechtstreeks contact met
andere organisatieonderdelen binnen VenJ als dat efficiënter is.


Eerste aanspreekpunt voor het Rijk op regionaal niveau is de (voorzitter van de)
16

coördinerende regio . Maar de coördinerende veiligheidsregio vormt geen extra
tussenlaag. Desgewenst legt het Rijk contact met alle betrokken regio’s als dat
efficiënter is, maar zorg er dan voor dat de coördinerende veiligheidsregio
geïnformeerd wordt in verband met diens coördinerende rol.

15

Zie ter toelichting het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.

16

In de geest van Eenheid in Verscheidenheid waar het rijk contact heeft met de “bronregio” of “de regio die

het beste geëquipeerd is”

11

Waterkolom:


Eerste aanspreekpunt voor de (coördinerende) waterbeheerder bij het Rijk is LCO
(coördinerend en inhoudelijk) en dgRWS (bestuurlijk).



Eerste aanspreekpunt voor het Rijk bij de waterbeheerders is de coördinerende
waterbeheerder.

Hoe ziet de

De crisisbeheersing sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en afspraken.

crisisorganisatie

Afhankelijk van de situatie worden een of meerdere structuren/teams geactiveerd.

eruit?

17

Binnen de waterkolom
De coördinerende waterbeheerder zorgt voor coördinatie en afstemming binnen de
waterkolom (dat is dus inclusief RWS) en organiseert daartoe desgewenst een
“interregionaal” WOT (IWOT) en “interregionaal” WBT (IWBT), waar andere
waterbeheerders vertegenwoordigd zijn middels liaisons of andersoortige afvaardiging.

Waterschap

WBT

Coördinerende
Waterbeheerder
(I)WBT
Liaison

Liaison

(I)WOT

WOT
Liaison

WAT

RWS

Liaison

CCT

RCT

WAT

Binnen de algemene kolom
De coördinerende veiligheidsregio zorgt voor coördinatie en afstemming binnen de
algemene kolom op operationeel niveau en organiseert daartoe desgewenst een
interregionaal ROT (IROT), waar andere regio’s vertegenwoordigd zijn middels een
liaison of andersoortige afvaardiging. De coördinerende veiligheidsregio zorgt ook voor
de coördinatie en afstemming binnen de algemene kolom op bestuurlijk niveau. De
verwachting is dat dat niet door middel van een fysiek bijeenkomen vorm krijgt, maar in
een telefonisch onderhoud (conference-call of anderszins).

17

We willen geen nieuwe structuur bouwen, maar doen wel een voorstel hoe de afstemming vorm te geven.

12

Coördinerende
veiligheidsregio

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

(I)RBT

RBT

RBT

Liaison

Liaison

(I)ROT

ROT
Liaison

ROT

Liaison

CoPI

CoPI

CoPI

Tussen de kolommen
De coördinerende veiligheidsregio en coördinerende waterbeheerder zorgen voor
afstemming tussen de kolommen door deelname van vertegenwoordiging van de
coördinerende waterbeheerder in de overleggen van de coördinerende veiligheidsregio
Waterbeheerder
Coördinerende
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

RBT

RBT

ROT

ROT

CoPI

CoPI

(I)RBT
Liaison

Liaison

Waterbeheerder

RWS

Coördinerende
waterbeheerder

RWS

(I)WBT

CCT

(I)WOT

RCT

(I)ROT
Liaison

Liaison

CoPI

WAT

Tussen veiligheidsregio’s/ waterbeheerders en Rijk


De coördinerende veiligheidsregio en het Rijk (via VenJ/NCC) zorgen voor
afstemming tussen regio’s en het Rijk door middel van (telefonisch) contact over en
weer. Desgewenst neemt een liasion van het Rijk (i.c. VenJ) deel in de overleggen
van de coördinerende veiligheidsregio.



De coördinerende waterbeheerder en het Rijk (IenM) zorgen voor afstemming tussen
waterbeheerders en het Rijk door middel van (telefonisch) contact over en weer.
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Veiligheidsregio

Ministerie VenJ

Ministerie IenM

NCC

dgRWS en/ of LCO

Coördinerende
Veiligheidsregio

Coördinerende
Waterbeheerder

Veiligheidsregio

Waterschap

RWS

Welke informatie is Bij de coördinatie en afstemming speelt de informatievoorziening een belangrijke rol. De
nodig?

(coördinerende) waterbeheerder zorgt ervoor dat de waterstaatkundige informatie
aansluit bij de vraag en informatiebehoefte vanuit de (coördinerende) veiligheidsregio.
Belangrijkste bouwstenen daarbij zijn:


Situatieomschrijving (denk aan actuele situatie, prognose, gebiedsaanduiding
inclusief geografisch kaartje)



Scenario’s (het realistische scenario en het ernstige scenario)



Kans en duiding van het realistische en ernstige scenario (de hoogte van het water,
de stroomsnelheid en: praktische consequenties). NB. ervaring leert dat hierbij een
begrijpelijke toelichting van een liaison van de waterbeheerder noodzakelijk is!)



Maatregelen (reeds uitgezette acties, te ondernemen acties)



Maatregelen die gezamenlijke besluitvorming vragen (bijvoorbeeld
crisiscommunicatie, juridische gevolgen, nafase)

Na opschaling van de (coördinerende) veiligheidsregio kan de digitale (crisis)applicatie
LCMS gebruikt worden om informatie te delen (inclusief de bijbehorende
informatiecoördinator/-managers).

14

Bijlagen

A: Toelichting op de scenario’s
Rijn-Maasmonding-scenario
Plaats

Katwijkscenario

Langs de Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg Katwijk
18

Lekdijk

Storm vanaf zee, eventueel in
combinatie met springtij.

Hoge waterafvoer via de rivieren

Doorbraak van de kering

Dijkdoorbraak

Pas één dag van tevoren is duidelijk
waar de kern van de depressie
naartoe gaat. De locaties van de
dijkdoorbraken blijven tot het laatste
moment onzeker

Pas één dag van tevoren is duidelijk
waar de kern van de depressie naartoe
gaat. De locaties van de doorbraken
blijft tot het laatste moment onzeker

-

Zie figuur 2

Zie figuur 3a en 3b
Zie figuur 4.
Bijzonder aandachtspunt in dit scenario
is de chemische industrie.

Het falen van de Maeslantkeringkering
het niet op tijd sluiten van de
Maeslantkeringkering

Complicatie

De timing van het sluiten van de kering ligt Dijkdoorbraak
nogal nauwkeurig. De kering zal gesloten
worden bij een verwachte waterstand van
boven de 3 meter NAP op de Nieuwe Maas
ter hoogte van het Boerengat in Rotterdam
of in Dordrecht 2.90 meter boven NAP.
Maar het feitelijk sluiten van de kering kan
alleen gebeuren tijdens stroomkentering
voorafgaand aan het moment waarop de
hoge waterstanden verwacht worden. .
Met andere woorden: als dat moment
gemist wordt, kan de kering pas weer bij de
volgende periode van eb gesloten worden.

Consequenties

of Storm vanaf zee, eventueel in
combinatie met springtij.

18

Zie figuur 1
Bijzonder aandachtspunt in dit scenario is
de chemische industrie.

Rivierenscenario

Kering van IJmuiden

Aanleiding

Voorspelbaarheid Voorspelbaarheid is minimaal, omdat het
falen van de kering pas op het laatste
moment zal blijken (bij het sluiten ervan).

IJmuiden- scenario

-

Een hoogwatergolf is dagen van
te voren aan te geven
Een doorbraak door piping is
ongeveer een halve dag van
tevoren aan te geven.

De Maeslantkering is een stormvloedkering op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland.
15

Figuur 1: Consequenties Rijnmaasmonding
Bron: Dijkringrapport dijkring 14

16

Figuur 2: Consequenties Katwijk
Bron: Dijkringrapport dijkring 14

17

Figuur 3a: Consequenties IJmuiden
Bron: Dijkringrapport dijkring 44

18

Figuur 3b: Consequenties IJmuiden
Bron: Dijkringrapport dijkring 14

19

Figuur 4a: Consequenties Rivieren
Bron: Dijkringrapport dijkring 15

20

Figuur 4b: Consequenties Rivieren
Bron Dijkringrapport dijkring 44:

21

B: Mogelijke uitwerking van rollen het Rijk
Onderwerp

Wie doet wat

Geen specifieke rol Rijk

Rijk faciliteert

Rijk geeft richting

Rijk stuurt

Afstemming

Wat doet het Rijk (VenJ en
IenM)

- Het Rijk monitoort de
ontwikkelingen

- Het Rijk (ic VenJ) faciliteert
afstemming tussen
(coördinerende) regio en
bijvoorbeeld het LOCC/LOS
19
of NKC

- Het Rijk geeft dringend
advies over de te volgen
aanpak

- Het Rijk laat cdK(’s) een
aanwijzing geven aan de
regio(‘s) over de te volgen
eenduidige aanpak

Wat doet de (coördinerende)
regio

- (Coördinerende) regio zorgt
voor afstemming met
andere regio’s

- (Coördinerende) regio zorgt
voor afstemming met
andere regio’s

- (Coördinerende) regio
stemt af en coördineert de
aanpak met inachtneming
van het advies van Rijk.

- Regio’s acteren conform
aanwijzing over aanpak.

Wat doet de (coördinerende)
waterbeheerder

- (Coördinerende)
waterbeheerder stelt een
waterbeeld op
- (Coördinerende)
waterbeheerder zorgt voor
afstemming met andere
waterbeheerders

- (Coördinerende)
waterbeheerder zorgt voor
afstemming met andere
waterbeheerders

Wat doet het rijk

- Het Rijk monitooort

- Het Rijk (ic VenJ) stelt al
dan niet op verzoek
bijvoorbeeld
omgevingsanalyses op

- v stuurt aan op eenduidige
communicatieboodschap
van alle betrokkenen
-

- Het Rijk bepaalt
communicatiestrategie en boodschap, zoveel mogelijk
na overleg met alle
betrokkenen

Wat doet de (coördinerende)
regio

- (Coördinerende) regio
communiceert naar de
bevolking over bijvoorbeeld
dreigingsinschatting.

- (Coördinerende) regio
communiceert naar
bevolking over bijvoorbeeld
over beoordeling dreiging

- (Coördinerende) regio
communiceert naar de
bevolking met inachtneming
van advies van het Rijk

- (Coördinerende) regio
communiceert door Rijk
vastgestelde boodschap

- Het Rijk (i.c. VenJ) beslist
en coördineert (LOCC)

- Het Rijk (i.c. VenJ) beslist
en coördineert (LOCC/
LOS)

- Het Rijk (i.c. VenJ/
LOCC/LOS) geeft dringend
advies over
bijstandsaanvraag,

- Het Rijk (ic. MCCb) beslist,
op advies van VenJ
(LOCC/LOS), over
bijstandsverdeling bij

Communicatie

Wat doet de (coördinerende)
waterbeheerder
Bijstand

19

Wat doet het rijk

Nationaal Kernteam Communicatie
22

Onderwerp

Wie doet wat

Geen specifieke rol Rijk

Wat doet de (coördinerende)
regio

Rijk faciliteert

Rijk geeft richting
gegeven de potentiële
schaarste aan middelen.

Rijk stuurt
schaarste

Bijvoorbeeld
- Het Rijk (i.c. IenM) doet
voorstel aan regio’s voor
optimaal gebruik
hoofdwegennet
- Het Rijk (i.c. VenJ/ LOCC)
doet voorstel aan regio’s
voor optimale verdeling
benodigde opvang in relatie
tot verkeersmogelijkheden
- Het Rijk (MCCb / VWS)
adviseert zorginstellingen
over evacueren, mede in
relatie tot evacueren
bevolking
- Het Rijk (MCCb / EZ)
adviseert regio’s over
evacuatie van vee i.r.t.
evacuatie bevolking en
(zorg)instellingen
- Het Rijk (MCCb / VenJ)
adviseert regio’s met
uitgangspunten bewaking
gebied en tolerantiegrenzen
in relatie tot achterblijvers

Bijvoorbeeld
- Het Rijk (i.c. IenM) besluit
tot aanpassing aan gebruik
hoofdwegennet
- Het Rijk (i.c. MCCb/ VenJ)
laat de CdK een aanwijzing
geven aan de regio’s over
het beleid rond opvang of
besluit op basis van de Wet
verplaatsing bevolking
- Het Rijk (i.c. MCCb / VenJ)
laat de CdK een aanwijzing
geven aan de regio’s over
het beleid rond de
evacuatie van vee
evacueren in relatie tot
evacuatie bevolking
- Het Rijk (i.c. MCCb / VenJ)
laat de CdK een aanwijzing
geven aan regio’s over het
beleid rond de bewaking
van het geëvacueerd
gebied (inclusief inzet
defensie)

- Regio verzoekt om
/verleent bijstand onder
coördinatie van LOCC/ LOS

Wat doet de (coördinerende)
waterbeheerder
Specifieke
evacuatiemaatre
gelen

Wat doet het rijk

Wat doet de (coördinerende)
regio

Bijvoorbeeld
- Het Rijk (ic. IenM) past
gebruik hoofdwegennet aan
op verzoek politie
- Het Rijk (i.c. VenJ / LOCC)
maakt vraag en aanbod Het
Rijk inzichtelijk
- Rijk (i.c. VenJ/ LOCC)
faciliteert bijstand door
bijvoorbeeld
calamiteitenhospitaal en
vervoer
- Het Rijk (i.c. EZ) faciliteert
bijstand voor bijvoorbeeld
vee in samenwerking met
LTO)

- Normale bedrijfsvoering
gericht op bijvoorbeeld
dagelijkse
verkeersafwikkeling of
opvang in eigen regio
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Onderwerp

Beschikbaar
stellen
buitengewone
omstandigheden
(in het kader van
het staatsnoodrecht)

Financiële
tegemoetkoming

Wie doet wat

Geen specifieke rol Rijk

Wat doet de (coördinerende)
waterbeheerder

- Normale bedrijfsvoering

Rijk faciliteert

Wat doet het Rijk

- Het Rijk zet, op verzoek van
de regio, buitengewone
bevoegdheden in of maakt
deze beschikbaar in de
algemene of een
functionele kolom

Wat doet de (coördinerende)
regio

- Regio doet verzoek om
inzetten/ beschikbaar
maken van buitengewone
bevoegdheden in de
algemene of een
functionele kolom

Wat doet de (coördinerende)
waterbeheerder

- Waterbeheerder doet
verzoek/ beschikbaar
maken van om inzetten
buitengewone
bevoegdheden in de
algemene of een
functionele kolom

- Burger en bedrijf dragen
eigen kosten

Rijk stuurt

- Het Rijk besluit tot inzet van
buitengewone
bevoegdheden

- Het Rijk adviseert regio’s
over voorwaarden voor
vergoeding kosten door
regio

Wat doet het Rijk

Wat doet de (coördinerende)
regio

Rijk geeft richting

- Het Rijk besluit over
voorwaarden voor
vergoeding kosten door het
Rijk (onverplichte
tegemoetkoming)

Wat doet de (coördinerende)
waterbeheerder
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C: Agenda en aandachtspunten bij coördinatie en afstemming
Agenda voor coördinerende veiligheidsregio
Agendapunten in



de dreigingsfase



Organiseren van afstemming
20

־

binnen kolom, met veiligheidsregio’s

־

tussen kolom (met coördinerende waterbeheerder)

־

met het Rijk (Venj /NCC)

Zorgen dat de informatievoorziening op orde is (verzamelen, analyseren, veredelen,
verspreiden)





Duiding geven van de dreiging/ situatie, maatregelen en gezamenlijk acties

־

Beeld van de situatie opstellen

־

Overleg over duiding, maatregelen en eventuele gezamenlijke actie

־

Uitkomsten hiervan verspreiden

Voorbereidingen treffen voor het opstellen zwaarwegend advies over bijvoorbeeld

־

Communicatie / Bijstand /Op- en afschaling

־

Handelingsperspectief ten aanzien van eventuele evacuatie (zie daarvoor
Stappenplan Besluitvorming grootschalige evacuatie)

־


enzovoorts.

Organiseren van interregionaal operationeel overleg (inclusief liaison van de
coördinerende waterbeheerder) (waarschijnlijk fysieke bijeenkomst)

Agendapunten bij



Organiseren van interregionaal bestuurlijk overleg (waarschijnlijk telefonisch)



Afstemmen met de bronregio over eventuele overdracht van coördinerende rol



Besluiten over al dan niet evacueren, en zo ja, wie eerst en waar naar toe (zie

een overstroming
daarvoor Stappenplan Besluitvorming grootschalige evacuatie)


Organiseren van eventuele bijstand / aflossing vanuit andere regio’s v.w.b.
bestuursadviseurs / BT en OT leden. Interne operationele aflossing wordt via LOCC
gecoördineerd
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In de bijzonder omstandigheid dat er zowel dreiging is vanaf zee, als vanaf de rivieren, zal er overleg moeten

plaatsvinden tussen de twee coördinerende veiligheidsregio’s
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Agenda voor coördinerende waterbeheerder
Agendapunten in



de dreigingsfase



Organiseren van afstemming

־

binnen kolom, met waterbeheerders

־

tussen kolom (met coördinerende veiligheidsregio)

־

met het Rijk (IenM /DCC en LCO)

21

Zorgen dat de informatievoorziening op orde is (verzamelen, analyseren, veredelen,
verspreiden)



Duiding geven van de dreiging/ situatie, mogelijke maatregelen en gezamenlijk
acties (waterbeeld)



־

Beeld van de situatie opstellen

־

Overleg over duiding, maatregelen en eventuele gezamenlijke actie

־

Uitkomsten hiervan verspreiden

Organiseren operationeel overleg tussen betrokken waterbeheerders (een IWOT en
IWBT)



Afvaardigen van liaison naar de crisisteam(s) (IROT/ IRBT) van de coördinerende
veiligheidsregio

Agendapunten bij



Afstemmen met de bronregio over eventuele overdracht van coördinerende rol

een overstroming
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In de bijzonder omstandigheid dat er zowel dreiging is vanaf zee, als vanaf de rivieren, zal er overleg moeten

plaatsvinden tussen de twee coördinerende waterbeheerders
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D: Beheer en oefening
Het beheer van het plan ligt bij de Stuurgroep van het samenwerkingsverband Dijkringen 14, 15 en 44. In de
praktijk geeft de Kerngroep invulling aan het beheer van het plan. De beheerder zorgt er voor


dat het plan vierjaarlijks wordt gecheckt en desgewenst wordt geactualiseerd



dat het plan waar nodig tussentijds wordt aangepast, mochten verstrekkende wijzigingen nodig zijn,
bijvoorbeeld op basis van wijzingen in wet- en regelgeving, naar aanleiding van uitkomsten en oefeningen

De afspraken uit het plan worden beoefend. Daarvoor wordt een gezamenlijk OTO-programma opgesteld met
de organisaties binnen dijkringen 14, 15 en 44.
Mocht de Stuurgroep van het samenwerkingsverband Dijkringen 14, 15 en 44 ophouden te bestaan, dan wijst
de stuurgroep een nieuwe beheerder aan.
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E: Afkortingenlijst


CCT

Crisiscoördinatie Team



CdK

Commissaris van de Koning



CoPI

Commando Plaats Incident



DCC

Departementaal Crisiscentrum



GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure



IenM

(ministerie van) Infrastructuur en Milieu



LCO

Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging



LCMS

Landelijk Crisismanagementsysteem



NCC

Nationaal Crisiscentrum



RBT

Regionaal Beleidsteam



ROT

Regionaal Operationeel Team



RWS

Rijkswaterstaat



dgRWS

Directeur-generaal Rijkswaterstaat



VNK2

Veiligheid Nederland in Kaart 2



VenJ

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie



(I)WAT

(Interregionaal) Wateractieteam



(I)WBT

(Interregionaal) Waterbeleidsteam



(I)WOT

(Interregionaal) Water Operationeel Team
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A.2

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Beleidsuitgangspunten
Jaarwisseling 2014-2015

Opgesteld door:

A. Ponjee (politie)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

13 november 2014

A.2

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015 en daarmee deze
beleidsuitgangspunten te gebruiken als basis voor (eventueel) lokaal maatwerk.
De beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015 zijn besproken in het Regionaal Bestuurlijk
Overleg van de Politie-eenheid Den Haag (RBO) d.d. 9 oktober 2014. Het Algemeen Bestuur
VRHM dient nog wel formeel in te stemmen met de beleidsuitgangspunten.

3. Toelichting op het besluit
De intensieve samenwerking tussen hulpdiensten en gemeenten bij de voorbereiding van de
jaarwisseling maakt dat afstemming en coördinatie noodzakelijk is om maatregelen optimaal op
elkaar af te stemmen. Dit beleidskader voorziet in die behoefte. De beleidsuitgangspunten in dit
multidisciplinaire beleidskader vormen een eenduidig kader voor het optreden van hulpdiensten
en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling. De beleidsuitgangspunten zijn besproken in
het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Politie-eenheid Den Haag (RBO), waarin alle
burgemeesters van de twee betrokken veiligheidsregio’s deelnemen. Akkoord op dit besluit is
nodig voor de formele besluitvorming.

4. Kader
Bijzonder is dat deze beleidsuitgangspunten het uitgangspunt vormen voor het eenduidig
optreden door hulpdiensten en gemeenten in de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands
Midden en dus binnen het gehele werkgebied van de politie eenheid Den Haag. Dit komt de
effectiviteit van de aanpak ten goede, bevordert de daadkrachtige aanpak van (dreigende)
ordeverstoorders, bevordert de transparantie voor burgers en voorkomt dat bewoners uitwijken
naar een naburige gemeente met andere (ruimere) tolerantiegrenzen.
Sinds enkele jaren verloopt de jaarwisseling in de twee veiligheidsregio’s, op het gebied van
openbare orde en veiligheid op veel locaties minder hectisch, met een overwegend feestelijke
stemming en het uitblijven van (ernstige) incidenten. Dit is voldoende reden om voor de komende
jaarwisseling weer met een vergelijkbare aanpak te komen ten opzichte van voorgaande jaren.
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Deze aanpak kenmerkt zich door het multidisciplinaire karakter ervan en een aantal, in de
beleidsuitgangspunten beschreven, specifieke werkwijzen.

5. Consequenties
De beleidsuitgangspunten worden gebruikt als basis voor lokaal maatwerk voor de voorbereiding
op en aanpak van de Jaarwisseling.

6. Aandachtspunten / risico’s
Het gebruik van beleidsuitgangspunten op zichzelf levert geen aandachtspunten of risico’s op.
Vanzelfsprekend is de nauwere samenwerking tussen de twee betrokken veiligheidsregio’s iets
dat zich in de loop der jaren ontwikkelt en dat nu de nodige aandacht behoeft.
Tijdens de voorbereiding wordt in ieder geval extra aandacht besteed aan de meldkamer en
communicatie.
Voor het eerst werken wij dit jaar tijdens de jaarwisseling met één meldkamerlocatie in De Yp, die
voor beide veiligheidsregio's, dus zowel voor brandweer, ambulancediensten en politie het
zenuwcentrum van de operatie van de hulpdiensten is. Als zich onverhoopt situaties voordoen
waarbij een grote multidisciplinaire opschaling in één van de veiligheidsregio’s nodig is, is snel en
eenduidig overzicht van de risico’s en inzet in de hele eenheid zeer van belang. Omdat de
operationele prestaties op de meldkamer de nodige zorgen baren sinds de verhuizing van de
GMK HM naar de Yp, wordt extra aandacht besteed aan de voorbereiding op de Jaarwisseling
door de meldkamer.
Iedere betrokken organisatie hecht een groot belang aan goede afspraken over de communicatie
tijdens en na de Jaarwisseling en het aanleveren van informatie die nodig is als input voor die
communicatie. Duidelijke afspraken in de voorbereidingsfase met oog voor ieders belangen
bevorderen een adequate uitvoering.

7. Implementatie en communicatie
De beleidsuitgangspunten worden zijn afgestemd met degenen die betrokken zijn bij de
voorbereiding op de Jaarwisseling en worden gebruikt als basis voor lokaal maatwerk.

8. Bijlagen
Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015.

9. Historie besluitvorming
De beleidsuitgangspunten zijn multidisciplinair met alle betrokken partijen afgestemd.
De beleidsuitgangspunten zijn besproken in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Politieeenheid Den Haag (RBO) d.d.
9 oktober. Dat overleg, waarin alle burgemeesters van de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden deelnemen, heeft niet geleid tot aanpassingen van de beleidsuitgangspunten.
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Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2014-2015

A.2 bijlage

Veiligheidsregio Haaglanden / Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie eenheid Den Haag

Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2014 – 2015
1.

Inleiding

De beleidsuitgangspunten in dit multidisciplinaire beleidskader vormen een eenduidig kader voor het
optreden van hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling. (Sub)lokaal maatwerk
is het vertrekpunt, omdat daarmee het meest effectief kan worden ingespeeld op de lokale aard en
omvang van de oud- en nieuwproblematiek. De intensieve samenwerking tussen hulpdiensten en
gemeenten bij de voorbereiding van de jaarwisseling maakt echter dat afstemming en coördinatie
noodzakelijk is om maatregelen optimaal op elkaar af te stemmen. Dit beleidskader voorziet in die
behoefte. Bijzonder is dat deze beleidsuitgangspunten het uitgangspunt vormen voor het eenduidig
optreden door hulpdiensten en gemeenten in de veiligheidsregio’s Haaglanden én Hollands Midden
en dus binnen het gehele werkgebied van de politie eenheid Den Haag. Dit komt de effectiviteit van de
aanpak ten goede, bevordert de daadkrachtige aanpak van (dreigende) ordeverstoorders, bevordert
de transparantie voor burgers en voorkomt dat bewoners uitwijken naar een naburige gemeente met
andere (ruimere) tolerantiegrenzen.

1.1 Historie
De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben hun beleidskaders voor de
jaarwisseling 2013-2014 op elkaar afgestemd. Het doel daarvan was het verhogen van de uniformiteit
in het optreden tijdens de jaarwisseling, een wens vooral ingegeven door de politie-eenheid Den
Haag. Dit jaar gaat de samenwerking een stap verder en hebben de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden en de politie-eenheid Den Haag een gezamenlijk beleidskader ontwikkeld.

1.2 Waarom anders?
Voor alle hulpdiensten geldt dat de jaarwisseling traditioneel de drukste nacht van het jaar is. Alle
diensten worden overvraagd en prioriteren de hulpverzoeken. De jaarwisseling houdt zich niet aan
geografische grenzen van de veiligheidregio’s. Het is dus van belang verder te kijken dan de eigen
veiligheidsregio. Voor de politie-eenheid Den Haag speelt daarbij dat zij, meer dan de andere
hulpdiensten en gemeenten, als één eenheid opereert. Daarbinnen zet de politie schaarse
politiecapaciteit informatiegestuurd in om zo effectief en efficiënt als mogelijk de openbare orde
problematiek het hoofd te bieden. Daarbij is het essentieel dat collega’s binnen de eenheid Den Haag
niet te maken krijgen met verschillende beleidsuitgangspunten voor hun optreden. Tijdens de
jaarwisseling is het, vanuit politieperspectief, hoogst wenselijk dat een totaaloverzicht bestaat van alle
activiteiten en gebeurtenissen binnen de eenheid. Op basis van die informatie stelt de politie
prioriteiten en zet collega’s (met eenheidsbrede eenduidige werkafspraken) effectief en efficiënt in.
Maar dat is niet het enige.

1.3 Twee meldkamers op één locatie (De Yp)
Voor het eerst werken wij dit jaar tijdens de jaarwisseling met één meldkamerlocatie in De Yp, die voor
beide veiligheidsregio's, dus zowel voor brandweer, ambulancediensten en politie het zenuwcentrum
van de operatie van de hulpdiensten is. Alhoewel daarmee zeker niet gezegd is, dat twee
veiligheidsregio’s met elkaar moeten optrekken, laat het wel zien dat de operationele verwevenheid
tussen de hulpdiensten van de veiligheidsregio’s in de praktijk dusdanig is dat het op zijn minst
gewenst is een snel, eenduidig overzicht te hebben van wat zich in de hele eenheid Den Haag
afspeelt. Als zich onverhoopt situaties voordoen waarbij een grote multidisciplinaire opschaling in één
van de veiligheidsregio’s nodig is, is het eerder genoemde gewenste overzicht van de risico’s en inzet
in de hele eenheid des te meer van belang.

1.4 Communicatie
Voorts hecht iedere betrokken organisatie een groot belang aan goede afspraken over de
communicatie tijdens en na de Jaarwisseling en het aanleveren van informatie die nodig is als input
voor die communicatie. Duidelijke afspraken in de voorbereidingsfase met oog voor ieders belangen
bevorderen een adequate uitvoering.

1.5 Andere argumenten
In elk onderzoek naar de aanpak van risicovolle evenementen in het algemeen, maar ook naar de
Jaarwisseling in het bijzonder, wordt gewezen op het belang van een tijdige, op risico’s gerichte
multidisciplinaire voorbereiding van het evenement. Onderzoekers bevelen een niet routinematige
voorbereiding én een uitwisseling van kennis en ervaring daarbij steeds van harte aan. De gekozen
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aanpak is niet routinematig, multidisciplinair en bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring
tussen beide regio’s.
Ook is het wenselijk dat wij afstemmen over de handhaving van nieuwe maatregelen tegen de
beperking van vuurwerkoverlast zodat hulpdiensten en gemeenten het verplaatsingseffect tegen
kunnen gaan.

2. De jaarwisseling in de veiligheidsregio’s
Sinds enkele jaren verloopt de jaarwisseling in de twee veiligheidsregio’s, op het gebied van openbare
orde en veiligheid op veel locaties minder hectisch, met een overwegend feestelijke stemming en het
uitblijven van (ernstige) incidenten. Dit is voldoende reden om voor de komende jaarwisseling weer
met een vergelijkbare aanpak te komen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze aanpak kenmerkt
zich door het multidisciplinaire karakter ervan en een aantal, hierna beschreven, specifieke
werkwijzen.
De afgelopen jaarwisselingen hebben de brandweerkorpsen een (zeer) groot aantal incidenten te
verwerken gekregen in één etmaal. De vraag naar brandweeroptreden in een zeer korte tijd overstijgt
dan de inzetbaarheid. Evenals voorgaande jaarwisselingen blijft de inzet van brandweercapaciteit
onverminderd maximaal.
Ook het aantal aanvragen van ambulances is gedurende de piektijd van 24:00 - 04:30 uur hoger dan
regulier. In het werkgebied van de politie-eenheid Den Haag worden daarom 9 ambulances (6 in de
veiligheidsregio Haaglanden en 3 in de veiligheidsregio Hollands midden) bovenop de reguliere
ambulancecapaciteit ingezet.

2.1 Burgerparticipatie en bestuursrechtelijke maatregelen
De succesvolle aanpak met behulp van actieve burgerparticipatie (zoals de rolmodellen) zal met het
oog op de preventieve werking ervan ook dit jaar worden benut. Gemeenten gebruiken het palet van
bestuursrechtelijke maatregelen om een ordelijk verloop van de Jaarwisseling te bevorderen. De
politie ondersteunt gemeenten waar mogelijk en voorziet hen van (dossier)informatie indien gebruik
wordt gemaakt van de toepassing van de Overlastwet (wet MBVEO) of in het geval dat de
burgemeester waarschuwingsbrieven uitvaardigt. In de afgelopen jaren hebben diverse
burgemeesters en officieren van justitie op grond van de Overlastwet personen een gebiedsverbod
opgelegd, omdat de vrees bestond dat zij (al dan niet opnieuw) bij de jaarwisseling overlast zouden
veroorzaken. Naast de Overlastwet is ook toepassing denkbaar van de preventieve last onder
dwangsom om daarmee te voorkomen dat personen zich rond de jaarwisseling misdragen. Ook dit
middel is binnen de eenheid diverse malen succesvol toegepast.

2.2 Veilige Publieke Taak
De agressie en/of het geweld tegen hulpverleners en functionarissen die een publieke functie
uitoefenen tijdens en rond de jaarwisseling (denk ook aan personeel van de schoonmaaktreinen en
personeel van energiebedrijven dat een taak heeft) tolereren wij in lijn met het staande beleid en de
voorgaande jaarwisselingen niet. Daarom geldt, in nauwe afstemming met het Openbaar Ministerie,
hierin een actief handhavingsbeleid. Geweldzaken tegen hulpverleners komen in aanmerking voor
(super)snelrecht en tevens is het beleid dat het OM in dergelijke zaken een verhoogde (verdubbelde)
strafmaat eist.

2.3 Uitvoering
De ambitie van de veiligheidsregio’s en de politie-eenheid Den Haag gezamenlijk op te trekken bij de
voorbereiding op de jaarwisseling, heeft geresulteerd in onderhavig ‘gezamenlijk’ multidisciplinair
beleidskader. Dat neemt niet weg dat iedere veiligheidsregio haar eigen verantwoordelijkheid heeft en
houdt en dat de tot op heden binnen iedere veiligheidsregio gehanteerde kwaliteits- en
kwantiteitsniveaus als minimaal vertrekpunt dienen.
Tijdens de jaarwisseling is de multidisciplinaire afstemming als volgt georganiseerd. In De Yp bevindt
zich het multidisciplinair Coördinatiecentrum. Alle monodisciplinaire kolommen van beide
veiligheidsregio’s zijn daar welkom, al dan niet in opgeschaalde vorm. Over de wenselijkheid en
noodzakelijkheid van de mono-opschaling beslist de AC van de betreffende (regionale) kolom. Nu is al
bekend dat de politie, GHOR Hgl en Brandweer Hgl aanwezig zullen zijn op De Yp voor de aansturing
van hun monodisciplinaire processen. De AC GHOR HM, AC brandweer HM, AC Bevolkingszorg HM
en de AC Bevolkingszorg Hgl beslissen dat later, op basis van de dan voorhanden zijnde gegevens en
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hun inschatting van het risico voor hun kolom. De multidisciplinaire afstemming over het verloop van
de Jaarwisseling vindt ofwel op De Yp ofwel telefonisch plaats. De (multidisciplinaire)
informatiemanagers van beide veiligheidsregio’s zijn betrokken bij die multidisciplinaire afstemming.
Indien zich een situatie voordoet waarin multidisciplinaire leiding en coördinatie is vereist en GRIP dus
wordt geactiveerd, treden de vastgestelde regionale crisisplannen van de beide veiligheidsregio’s in
werking. De veiligheidsregio waarin het GRIP-incident plaatsvindt schaalt op en bezet de crisisteams.
Voor de volledigheid: dit betekent dat een GRIP 2-incident in de VR Hollands Midden, leidt tot
opkomst van een ROT in Leiden. De politie heeft, naast de in dienst zijn de Staf voor de jaarwisseling,
een staf op piket die kan worden opgeroepen voor eventuele GRIP-opschaling (of aflossing).

2.4 Afsteektijden vuurwerk
De Tweede Kamer is recentelijk akkoord gegaan met een wijziging van het Vuurwerkbesluit, die de
afsteektijden van vuurwerk beperkt1 tot de periode tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari
02:00 uur. Het vuurwerkbesluit met hierin de gewijzigde afsteektijden zal naar verwachting 1
december 2014 van kracht zijn. Naar verwachting besteedt de landelijke vuurwerkcampagne ook
aandacht aan de beperking in toegestane afsteektijden.
Omdat de verkooptijden niet zijn beperkt, wordt naar verwachting een zelfde hoeveelheid vuurwerk als
tijdens de voorgaande Jaarwisseling (ter waarde van ca €70 miljoen) gekocht. De vraag is of die
hoeveelheid kan (en zal) worden afgestoken binnen de fors beperkte afsteektijden. Daarom houden
wij rekening met een fors aantal overtredingen van het afsteekverbod.
Handhaven van het afsteekverbod is een zaak van gemeenten en politie. De politie organiseert de
handhaving van de afsteektijden binnen de reeds geplande capaciteit van de districten en teams.
Immers de inzet van de politie is te betitelen als maximaal. Daarnaast zetten gemeenten
gemeentelijke opsporingsambtenaren in ten behoeve van de handhaving. Op lokaal niveau maken
gemeenten en politie specifieke afspraken over hun daadwerkelijke inzet bij de handhaving van de
afsteektijden, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan hun veiligheid (eventuele gecombineerde
inzet met politie), en de benodigde instructies. Voorts ontwikkelt de politie, in overleg met OM en
HALT een werkproces voor de afhandeling van overtredingen van de afsteektijden.

3. Beleidsuitgangspunten
Het leidende uitgangspunt is het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling.
Dit door verstoringen van de openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het
zoveel mogelijk voorkomen – dan wel beperken – van letsel en materiële schade. De jaarwisseling
dient een feestelijk, maar beheerst karakter te hebben.
In overleg met alle samenwerkende partijen zijn de volgende algemene beleidsuitgangspunten
geformuleerd.
1. Zorgvuldige integrale voorbereiding van maatregelen, met nadrukkelijke aandacht voor risicoinventarisatie en planmatige aanpak vanuit gemeente- of sublokaal niveau;
2. Denken in termen van risico’s en aantasting van leefbaarheid en van openbare orde en (brand-)
veiligheid;
3. Een informatiegestuurde en gerichte aanpak van de plaatsen/personen waar criminaliteit en
crimineel gedrag zich concentreren (hot shots, hot groups, hot spots), door:
o Het gericht benaderen van personen die bij een voorgaande jaarwisseling zijn aangehouden
(in geval van jongeren, tevens de ouders), eventueel in aansluiting op lokale afspraken over
een Persoonsgebonden aanpak (PGA) en in aansluiting op het investeren in groepen
jongeren gedurende het hele jaar;
o Een actieve handhaving van opgelegde straatverboden als gevolg van misdragingen tijdens
een voorgaande jaarwisseling;
o Gebruikmaking van preventieve maatregelen, bijvoorbeeld een preventieve last onder
dwangsom en/of toepassing van de Overlastwet (wet MBVEO), onder regie van de gemeente;
o Toepassing van verschillende vormen van cameratoezicht om daders uit de anonimiteit te
halen.

1

Van een beperking van verkooptijden is (nog) geen sprake.
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4. Beperkte medewerking door de overheid aan de organisatie van activiteiten waar eerder
problemen waren; Indien de overheid wel medewerking verleent, gelden (strakke)
tolerantiegrenzen.
5. In overleg tussen eigenaar en gemeente in de periode rond de jaarwisseling voorzien in adequaat
toezicht op en beheer van gebouwen met een publieke functie (zoals scholen, club- en
buurthuizen) en overige, leegstaande bouwwerken waarbij sprake is van een zeker risico van
brandstichting;
6. Op lokaal niveau maken gemeente, politie en brandweer afspraken over de gezamenlijke aanpak
van vreugdevuren. Het gaat hierbij niet om regionaal beleid, maar om procesafspraken op
gemeentelijk niveau;
7. Waar nodig kan het bevoegd gezag gebruik maken van het instellen van tijdelijke
bestuursrechtelijke maatregelen op bepaalde locaties, door bijvoorbeeld het instellen van een
alcoholverbod of een gebiedsverbod;
8. Consequent, eenduidig en daadkrachtig optreden bij schadeverhaal en sancties;
9. Een actief beleid ten aanzien van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak.
Bij agressie, geweld en belemmering van uitvoering van taken treedt de politie op. Door of
namens de medewerker wordt hiervan aangifte gedaan;
10. Controle en handhaving gericht op vuurwerkverkooppunten door de omgevingsdiensten (namens
gemeenten), brandweer, politie.
11. De politie verbaliseert bij het voorhanden hebben, vervaardigen, verhandelen en/of afsteken van
ieder stuk eigengemaakt (zwaar) vuurwerk. Indien dit gebruik ook een bedreigende situatie
oplevert voor personen of dieren, zal de tenlastelegging worden uitgebreid met Strafrecht.
12. Vanuit het oogpunt van veiligheid (risico’s van bijvoorbeeld het spelen met vuurwerk dat niet is
afgegaan etc.) draagt de gemeente zorg voor het zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling (laten)
opruimen van vuurwerkresten;
13. Het door de gemeente laten afsluiten of verwijderen van (ondergrondse) containers en
vuilnisbakken, zeker in en rondom risicogebieden;
14. De gemeente maakt tijdig bekend wanneer vuilnis (extra) wordt opgehaald;
15. De gemeente informeert proactief de samenleving over (a) risico’s die bij een oud en nieuwviering
horen, (b) het met elkaar beperken van schade aan materialen in de openbare ruimte, (c) de
medeverantwoordelijkheid van burgers voor het feest dat zij willen vieren, (d) de (over)belasting
van de (meldkamers van de) hulpverleningsdiensten, waardoor hulpverleners niet altijd binnen de
gestelde tijd ter plaatse kunnen zijn. Eventueel faciliteren veiligheidsregio’s door het aanbieden
van een eenduidige communicatieboodschap die de gemeente kan inzetten in de communicatie
naar hun burgers.
16. De veiligheidregio’s versturen op 1 januari een gecombineerd persbericht van politie, brandweer
en GHOR. Dit persbericht geeft een regionaal beeld van het verloop van de jaarwisseling.
Gemeenten communiceren desgewenst lokale informatie zelf.
17. Brandweer, politie en gemeente zetten, op aan te wijzen locaties en/of gemeenten zogenaamde
‘schoonmaaktreinen op de avond/nacht van de jaarwisseling’ die tot doel hebben schade als
gevolg van brand te beperken.
18. Carbid schieten is niet toegestaan, tenzij er een ontheffing is verleend. Deze ontheffing wordt
alleen verleend voor locaties buiten de bebouwde kom. De dienstdoende gemeentelijke boa's
controleren alle locaties tijdens het schieten op de voorwaarden, opgenomen in de ontheffing.

4. Uitwerking beleidsuitgangspunten
Bovenstaande beleidsuitgangspunten, dienen verder te worden uitgewerkt in het kader van de
operationele voorbereiding op de Jaarwisseling. Die uitwerking beantwoordt de vraag: Wat gaat elke
betrokken organisatie nu precies doen - voor, tijdens en na de Jaarwisseling - om de geformuleerde
2
beleidsdoelstellingen te bereiken? De voorbereiding van alle overheidsdiensten komt in een plan ,
samen. In dat plan wordt de inzet onder normale omstandigheden en bij crises beschreven. Bij
complexe plannen, zoals de Jaarwisseling, worden ook deelplannen opgesteld bijvoorbeeld op het
gebied van de politie-inzet, toezicht en handhaving, communicatie en lokale draaiboeken van
gemeenten. Uitgangspunt is dat iedere (regionale) kolom verantwoordelijk is voor de eigen
operationele voorbereiding en de afstemming.
Op dit punt verschillen de gebruiken in de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. De
veiligheidsregio Haaglanden is gewend de uitgangspunten voor het optreden door gemeenten en
2

Integraal operationeel Plan, zie Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid
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hulpdiensten tijdens (de voorbereiding op) de jaarwisseling aan te treffen in het ‘multidisciplinair
beleidskader jaarwisseling’ dat het bestuur van die veiligheidsregio vaststelt. In de veiligheidsregio
Hollands Midden stelt het bestuur de beleidsuitgangspunten vast en is de uitwerking ervan in het
Integraal Operationeel Plan opgenomen. Die werkwijze past bij de ingezette doorontwikkeling van het
Evenementenbeleid in die veiligheidsregio. Voor de goede orde, de bestuurders in Hollands Midden
namen vorig jaar ook kennis van het Integraal Operationeel Plan.
De beschreven ambitie van een gezamenlijke voorbereiding op de Jaarwisseling door alle
(kern)partners in de twee veiligheidsregio’s resulteert erin dat op dit punt een kleine afwijking ontstaat
ten opzichte van eerdere voorbereidingen. In overleg is ervoor gekozen de uitgangspunten voor het
optreden (de uitwerking van de bovenstaande beleidsuitgangspunten) in de bijlage bij dit beleidskader
op te nemen. Daarmee zijn ze ook conform de werkwijze van de veiligheidsregio Haaglanden
inzichtelijk ten tijde van het vaststellen van het beleidskader. Deze uitgangspunten voor het optreden
nemen wij op in het Integraal Operationeel Plan (of de deelplannen die daar onderdeel van uitmaken)
dat voor de politie eenheid Den Haag, de brandweer Haaglanden en Hollands Midden, de GHOR
Haaglanden en Hollands Midden en de 32 gemeenten wordt gemaakt. Daarmee wordt aangesloten op
de ingezette ontwikkeling binnen Hollands Midden een Integraal Operationeel Plan op te stellen.
Deze werkwijze draagt bij aan één van de belangrijkste doelstellingen van het beleidskader: het
opstellen van een eenduidig en uniform handelingskader voor alle medewerkers van gemeenten en
hulpverleningsdiensten die betrokken zijn bij de (voorbereiding op) de jaarwisseling.

5. Afstemming en vervolg
Afstemming
De geformuleerde beleidsuitgangspunten en de uitwerking daarvan in de bijlage ‘uitgangspunten
optreden gemeenten en hulpdiensten’ zijn afgestemd met:
- de dienstdoende AC’s brandweer (Hgl en HM), AC’s GHOR (Hgl en HM), AC Bevolkingszorg
(HM) en AC politie tijdens de Jaarwisseling;
- de ambtelijke voorbereiders van alle multidisciplinaire partners van beide veiligheidsregio’s die
betrokken zijn bij de voorbereiding op de Jaarwisseling;
- de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de 32 gemeenten, via het netwerk OOV;
- alle districtsadviseurs, de relevante stafadviseurs en de leden van SGBO van de politie
eenheid Den Haag;
- het Openbaar Ministerie.
Vervolg
De beleidsuitgangspunten voor de Jaarwisseling 2013-2014 zijn vastgesteld door de Algemeen
Besturen van de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Formeel stellen algemeen
besturen van beide veiligheidsregio’s onderhavig document ‘beleidsuitgangspunten Jaarwisseling
2014-2015’ vast. Omdat dit echter een gezamenlijk beleidskader betreft, is gekozen voor inbreng
ervan in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (9 oktober 2014) , het afstemmingsoverleg van alle
burgemeesters in de politie-eenheid Den Haag. Het enkel inbrengen van dit kader in de afzonderlijke
vergaderingen van de veiligheidsregio’s zou onvoldoende recht doen aan de ambitie de voorbereiding
op de jaarwisseling gezamenlijk vorm te geven. Dit heeft gevolgen voor de tijdlijn; de formele
vaststelling van het beleidskader Jaarwisseling 2014-2015 vindt (in Haaglanden) daarom én vanwege
de gezamenlijke voorbereiding met de VRHM later plaats dan daar gebruikelijk is. Dit heeft geen
negatieve gevolgen voor de voorbereiding.
De beleidsuitgangspunten vormen de regionale bandbreedte van de maatregelen, waarbinnen
(sub)lokaal maatwerk mogelijk is. U kunt dit document, eventueel aangevuld met lokaal maatwerk,
bekrachtigen in de districtscolleges of in uw lokale bestuursoverleg (zoals de driehoek en de bilaterale
overleggen tussen burgemeester en brandweer). Ook kunt u overwegen de (regionale)
uitgangspunten voor de aanpak, na vaststelling door het lokaal gezag, te delen met de gemeenteraad.
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Inleiding
Deze bijlage geeft gedeeltelijk antwoord op de vraag:
Wat gaat elke betrokken organisatie nu precies doen - voor, tijdens en na de Jaarwisseling - om de
geformuleerde beleidsdoelstellingen te bereiken?
Daarmee is de bijlage een uitwerking van de in het hoofddocument beschreven beleidsuitgangspunten
Jaarwisseling 2014-2015. De beschreven beleidsuitgangspunten bieden een regionale bandbreedte
van de maatregelen, waarbinnen (sub)lokaal maatwerk mogelijk is. Dat betekent dat op basis van een
risicoanalyse wordt gekeken welke problemen in welke gemeenten zullen spelen en welke
instrumenten kunnen worden ingezet. Dus als instrumenten worden ingezet, dan gebeurt dat binnen
de afgesproken en vastgestelde regionale bandbreedte van het beleidskader. Waar dat mogelijk is, is
in deze bijlage specifiek aangegeven als instrumenten slechts in een deel van het werkgebied van de
eenheid Den Haag worden ingezet.
Deze bijlage bevat veel informatie over het optreden van hulpdiensten en gemeenten, maar is niet
volledig. Dat is ook niet de bedoeling. De uitwerking van de beleidsuitgangspunten in deze bijlage zal
in een Integraal Operationeel Plan worden opgenomen. In dat plan wordt de multidisciplinaire inzet
onder normale omstandigheden en bij crises beschreven. In deelplannen en lokale draaiboeken
worden meer specifieke plannen voor organisaties of onderdelen daarvan gemaakt. Elk plan is een
nadere uitwerking gericht op een specifieke doelgroep of specifiek onderwerp, maar geënt op de
vastgestelde interregionale beleidsuitgangspunten.

1. Voorbereiding jaarwisseling
Burgerparticipatie
Actieve burgerparticipatie heeft al een aantal jaarwisselingen een waardevolle bijdrage geleverd:
hiervan gaat een preventieve werking. Het is dan ook het streven om ook dit jaar de bewoners te
betrekken bij een feestelijke en beheerste jaarwisseling en zo mogelijk nieuwe concepten te
ontwikkelen die hieraan bijdragen. Hierbij kan gedacht worden aan verdere verbetering van de eerder
succesvol gebleken inzet van buurtvaders en buurtinterventieteams.
Activiteiten en festiviteiten
Omdat activiteiten en festiviteiten kunnen bijdragen aan een ongestoord verloop van de jaarwisseling,
verdient het de aanbeveling deze onder voorwaarden te stimuleren. Hiertoe kan een planning worden
opgesteld, waarbij de analyse van de risico’s in de wijk/het stadsdeel/de gemeente de basis vormt.
Uitgangspunten bij de activiteiten en festiviteiten zijn:
o de extra activiteiten maken onderdeel uit van een samenhangend pakket van preventieve
maatregelen in een wijk;
o de activiteiten hebben in principe een openbaar karakter;
o de aansprakelijkheid bij de activiteiten ligt primair bij de organisatoren;
o de primaire verantwoordelijkheid van de organisator voor het evenement
Bovenstaande laat onverlet hetgeen in beleidsuitgangspunt 4 is opgenomen. Op locaties waar eerder
problemen waren tijdens activiteiten en festiviteiten, verleent de overheid beperkte medewerking aan
de organisatie van festiviteiten en hanteert zij strakke tolerantiegrenzen.
‘Vreugdevuren’
Evenals voorgaande jaren is het streven erop gericht tenminste spontane en ongecontroleerde vuren
te voorkomen. De ervaring heeft echter geleerd dat tijdens de jaarwisseling niet alle vuren voorkomen
of bestreden kunnen worden. Hulpdiensten hebben de afgelopen jaren ervaren dat ‘vreugdevuren’,
dat wil zeggen toegestane, vooraf aangevraagde vuren waarbij altijd een organisator aanspreekbaar
is (maar ook bij activiteiten en feesten in het kader van de jaarwisseling), een de-escalerende werking
hebben op de viering, zowel op het gebied van de openbare orde als op het gebied van de fysieke
veiligheid in de directe omgeving. Vanuit dit uitgangspunt zal ieder vreugdevuur en iedere activiteit
dan ook elk jaar afgewogen moeten worden. Immers, een vreugdevuur moet leiden tot minder
openbare orde verstoringen en omgevingsgevaar, en daarmee tot minder politie- en brandweerinzet.
Indien vreugdevuren lokaal worden toegestaan is het van belang dat gemeentelijke diensten en
hulpdiensten vooraf met de organisatoren afspraken maken over de omstandigheden waaronder niet
zal worden ingegrepen. Hierbij gelden (tenminste) de volgende voorwaarden:
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tijdig beschikbaar zijn van goed kaartmateriaal en een op schrift gestelde afspraak (Den Haag,
Delft) of vergunning (veiligheidsregio Hollands Midden) tussen gemeente en
verantwoordelijken voor de opbouw van vuurstapels en het ter plaatse aanwezig zijn van een
contactpersoon van de gemeente bij het leggen van beschermde zand- en rijplaten en bij de
opbouw, het aansteken en afbranden van de vuurstapel.
de verantwoordelijke persoon vanuit de organisatie is gedurende de opbouw aanwezig,
danwel op een (mobiel) telefoonnummer direct bereikbaar voor gemeente, brandweer en
politie (bijvoorbeeld de wijkagent) en kan snel ter plaatse zijn. De verantwoordelijke persoon is
gedurende het aansteken en afbranden aanwezig en aanspreekbaar;
uitgangspunt van de afmetingen van een vuurstapel is net als in afgelopen jaren 5 x 5 x 3
(LxBxH) meter. De maximum omvang van brandstapels wordt uit veiligheidsoverwegingen
gerelateerd aan de lokale omstandigheden, zoals de afstand tot de omliggende bebouwing en
bosschages. Lokaal stelt de gemeente, op advies van de brandweer en politie, per
brandstapel de wenselijkheid evenals de maximale omvang en afstand tot bebouwing en
bosschages vast. De beperking in omvang van vuurstapels heeft als voordeel dat het leidt tot
een ‘natuurlijk verloop’ van het vuur. Onder voorwaarde dat bij de voorbereiding de
hoeveelheid brandbaar materiaal in de omgeving beperkt blijft (en het vuur gedurende de
nacht dus niet telkens opnieuw wordt aangewakkerd), zal een vreugdevuur hierdoor later in de
nacht vanzelf uitbranden en zijn minder personele capaciteit en middelen benodigd om de
orde te bewaren;
de organisator slaat het materiaal voor de vuurstapel op een veilige wijze op. Dit betekent dat
materiaal niet tegen gevels, in achtertuinen, schuren etc. mag worden bewaard;
als uitgangspunt geldt dat vuurstapels via minimaal twee routes aanrijdbaar zijn met een
blusvoertuig van de brandweer;
er worden geen vuren gehouden op de hoofdroutes van de hulpdiensten en het openbaar
vervoer. Vuren op asfaltverharding en wegbelijning vinden uitsluitend in overleg met de
wegbeheerder (veelal de gemeente) plaats, die daar mogelijk nadere voorzorgsmaatregelen
voor eist zoals het gebruik van een vuurkorf;
de vuren of de vuurstapels bevatten geen stoffen of zaken, die onwettig zijn verkregen,
schadelijk zijn (als autobanden en autowrakken), hoogvluchtig zijn (bijvoorbeeld benzine,
spiritus en terpentine), of een zeer hoge hittestraling of vliegvuur kunnen veroorzaken;
externe invloeden zoals grote droogte en harde wind kunnen leiden tot een negatief advies
vanuit de brandweer voor het opbouwen/ aansteken van een vuurstapel;
de vuurstapel wordt niet voor 12 uur (nacht) op 31 december aangestoken;
indien de afspraken niet worden nagekomen of wordt gehandeld in strijd met de voorwaarden,
verbiedt de gemeente het vuur. Vanzelfsprekend treedt de brandweer in samenwerking met
de politie op als ze een (potentieel) brandgevaarlijke situatie constateert.

Uit het bovenstaande volgt dat de politie en brandweer nadrukkelijk letten op de grootte en
gevaarzetting van de vuurstapels en het hiervoor gebruikte materiaal. De gemeente verwijdert, op
verzoek van de politie/brandweer, brandbare materialen uit opslagplaatsen en uit brandstapels.
Tevens ruimt de gemeente de restanten op van vuren, die voortijdig zijn beëindigd. De politie houdt
hierbij in de gaten of er ordeverstoring ontstaat, of agressie ten opzichte van de medewerkers van de
diensten.
Vuurwerk
Het verkopen en afsteken van vuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit, dat is gebaseerd op de
Wet Milieubeheer. Het verkopen is toegestaan op 29, 30 en 31 december. Iedere legale
verkooplocatie beschikt over een verkoopvergunning en heeft een poster ‘goedgekeurd 2014
vuurwerkverkooppunt’ zichtbaar. Een vergunning op basis van de Wet Milieubeheer is noodzakelijk
voor de opslag van consumentenvuurwerk. De controles vinden plaats door de omgevingsdienst en
de brandweer. De politie ondersteunt indien noodzakelijk.
Vuurwerk- en Autobrandstichtingsteam
Het Vuurwerk- en Autobrandstichtingsteam (VAT14) richt zich op de aanpak van autobandstichtingen
en de illegale handel en het bezit van professioneel vuurwerk in de periode rond de jaarwisseling.
Het VAT14:
o vergroot door opsporingsonderzoeken naar het voorhanden hebben van professioneel
vuurwerk en/of de handel daarin en het tegengaan daarvan de veiligheid van burgers en
hulpverleners.
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voert repressieve opsporingsonderzoeken uit gericht op verdachten van autobrandstichtingen.
adviseert over preventieve maatregelen.

Op 31 december 2014 en 1 januari 2015 worden alle wrakken als gevolg van autobrandstichtingen in
de regio Haaglanden door de politiekranen overgebracht naar een verzamelterrein in Den Haag. In de
regio Hollands Midden geldt de reguliere werkwijze: de verzekeraarshulpdienst sleept de wrakken
weg.
Het VAT14 werkt nauw samen met de brandweer. Een snelle interventie van de brandweer voorkomt
gevaar voor goederen en personen, maar vergroot ook de kans op het aantreffen van bruikbare
sporen. De brandweer kan worden gevraagd bij blusacties de omgeving en het aanwezige publiek in
het licht te zetten, om de kans te vergroten op bruikbaar beeldmateriaal van de in de nabijheid van de
PD aanwezige personen. De brandweer stelt een brandrapport op over de bevindingen voor en tijdens
de blusactie. Dit is van belang voor het met succes vervolgen van eventueel aangehouden
verdachten.
Gewijzigde afsteektijden
De Jaarwisseling 2013-2014 heeft geleid tot een maatschappelijke discussie over de overlast en
schade die gepaard gaat met de Nederlandse vuurwerktraditie en de wijze waarop die overlast en
schade kan worden beperkt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het beperken van de tijd waarin het
afsteken van vuurwerk is toegestaan. Deze jaarwisseling is afsteken toegestaan in de periode van 31
december 18.00 uur (i.p.v. 10.00 uur) tot 1 januari 02.00 uur.
Het Rijk vraagt naar verwachting middels een communicatiecampagne aandacht voor deze beperking
van afsteektijden. Deze beperking van afsteektijden staat op gespannen voet met het handhaven van
de toegestane verkooptijden. Het verwachte effect van deze combinatie van maatregelen is dat
consumenten dezelfde hoeveelheid vuurwerk als tijdens de vorige jaarwisseling binnen een veel
kortere periode afsteken. Vermoedelijk leidt dit tot een groot aantal overtredingen van het
afsteekverbod. Gelet op de maximale van inzet van alle hulpdiensten, waaronder de politie,
gedurende de afgelopen Jaarwisselingen, is de vraag hoe effectief dit verbod kan worden
gehandhaafd.
Handhaven van het afsteekverbod is een zaak van gemeenten en politie. De politie organiseert de
handhaving van de afsteektijden binnen de reeds geplande capaciteit van de districten en teams.
Immers de inzet van de politie is te betitelen als maximaal. Daarnaast zetten gemeenten
gemeentelijke opsporingsambtenaren in ten behoeve van de handhaving. Op lokaal niveau zullen
specifieke afspraken worden gemaakt over hun daadwerkelijke inzet bij de handhaving van de
afsteektijden, waarbij specifiek aandacht zal worden besteed aan hun veiligheid (eventuele
gecombineerde inzet met politie), en de benodigde instructies. Voorts ontwikkelt de politie, in overleg
met OM en HALT een werkproces voor de afhandeling van overtredingen van de afsteektijden.
Huisarrest
Het beleid van het Openbaar Ministerie Den Haag is om – met name jeugdige – daders van oud &
nieuw gerelateerde overtredingen een straf te geven die hen direct raakt. Bij een aantal strafzaken
naar aanleiding van de jaarwisseling van 2013/2014 is door het OM o.a. een straatverbod geëist en
door de rechter ook opgelegd als bijzondere voorwaarde. Het huisarrest houdt in dat deze
veroordeelden de komende jaarwisseling tussen door de rechter vastgestelde uren (20:00 uur tot
08:00 uur) niet naar buiten mogen. Het OM schrijft deze veroordeelde daders van vorig jaar aan om
hen te wijzen op de gevolgen van overtreding. Het OM hoopt dat deze bijzondere voorwaarde andere
jongeren afschrikt om zich met de jaarwisseling te misdragen.
Overlastwet (wet MBVEO) en Preventieve last onder dwangsom
De burgemeester (maar ook de Officier van Justitie wanneer sprake is van een strafbaar feit) heeft
met de wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (wet MBVEO) ruime
mogelijkheden bij het opleggen van gebiedsverboden, al dan niet in combinatie met een
meldingsplicht. Ook de mogelijkheid van een groepsverbod is in de wet opgenomen. De toepassing
van dergelijke maatregelen is ook in de voorbereiding op en ten tijde van de jaarwisseling mogelijk, al
is wel één van de belangrijke voorwaarden dat er voldoende dossieropbouw heeft plaatsgevonden.
Tevens is sinds vorig jaar nieuwe wetgeving van kracht, waarmee de mogelijkheden van het opleggen
van bijzondere voorwaarden door de rechter zijn verruimd. Daarmee is het mogelijk geworden dat ook
de rechter bijvoorbeeld een gebiedsverbod kan opleggen.
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Naast toepassing van de Overlastwet is ook de toepassing van de Preventieve Last onder Dwangsom
mogelijk, waarmee misdragingen van notoire ordeverstoorders voorkomen kunnen worden. Welk
middel het best toepasbaar is, is casusafhankelijk. Het is in sommige gevallen bovendien denkbaar
om beide bestuursrechtelijke toepassingen (Overlastwet en Preventieve Last onder Dwangsom) te
combineren, bijvoorbeeld door een meldplicht in het kader van de wet MBVEO te combineren met een
preventieve last.
Gemeenten inventariseren met de politie welke (potentiële) ordeverstoorders in aanmerking komen
voor toepassing van de hierboven genoemde maatregelen en passen deze maatregelen toe.

2. Optreden hulpdiensten en gemeenten tijdens Jaarwisseling
2.1 Politieoptreden
Specifiek voor de politie-inzet geldt, dat deze zich richt op de handhaving van de openbare orde,
regulering van en toezicht op de opbouw van de afgesproken vuren en op het tegengaan van
spontane vuren. Uitgangspunt daarbij is dat waar mogelijk tot aanhouding van overtreders wordt
overgegaan. Regulier politiepersoneel wordt niet uitgerust met een lange wapenstok, schild en helm,
tenzij zij daar in de uitvoering van hun reguliere functie reeds over beschikken (horecagebied
Noordwijk). Bij een eventuele geweldssituatie geschiedt de inzet van de mobiele eenheid nadrukkelijk
op basis van de gebruikelijke gehanteerde geweldsfasering.
Tolerantiegrenzen
De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van:
o blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of
instellingen;
o direct gevaar voor personen of goederen;
o het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen
aan derden;
o fysiek of verbaal medewerkers van de hulpdiensten en met een publieke taak (al dan niet
tijdens hun werkzaamheden) bedreigen, belemmeren of verstoren;
o het gooien van brandbommen, (zwaar en/of illegaal) vuurwerk, stenen, hout, verf etc.;
o strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten:
o overtredingen ter zake van de Wet Wapens en Munitie;
o maatschappelijk onaanvaardbare zaken, zoals:
o discriminatoire uitlatingen, - geschriften of – afbeeldingen;
o racistische leuzen.
De noodzaak van het optreden van politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de openbare
orde ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie
aanwezig is of indien door optreden de veiligheid van personeel van hulpdiensten of derden gevaar
loopt. Het politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te dragen. In dat kader
wordt bij het optreden door de politie ook onderscheid gemaakt tussen activiteiten waarbij de nadruk
op het handhavende karakter ligt en inzet die vooral is gericht op het leggen en onderhouden van
contacten met het publiek.
Fasering optreden
Evenals bij demonstraties en grote manifestaties en evenementen gaat de politie ook tijdens de
jaarwisseling uit van een gefaseerd en proportioneel politieoptreden. Een gefaseerd optreden houdt
in, dat in eerste instantie door geüniformeerd personeel wordt opgetreden in geval van mogelijke
wanordelijkheden. Indien wanordelijkheden aanhouden, dan wel grootschalig worden, kan de mobiele
3
eenheid optreden. Indien mogelijk in eerste instantie in ME-vredestenue en in laatste instantie in
volledig ME-tenue. De politie probeert altijd personen te blijven aanspreken op hun gedrag.
Het beleid is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isolering en aanhouden
van de ordeverstoorders. Als dit door omstandigheden niet of niet voldoende mogelijk is, wordt ernaar
gestreefd groepen bezoekers van bepaalde plaatsen te verwijderen of te verspreiden. Conform de
reguliere beleidskaders rond de inzet van de ME, wordt het bevoegd gezag vooraf geïnformeerd (en
als dat niet meer mogelijk blijkt: zo spoedig mogelijk achteraf) over de inzet van de ME. Ook wanneer
in afwijking van het in de driehoek afgesproken kader wordt gehandeld, dient vooraf (en anders zo
3

De operationele medewerkers van de politie eenheid Den Haag zijn in september 2014 voorzien van het nieuwe politietenue.
Dat nieuwe tenue vertoont gelijkenis met het ME-vredestenue, maar moet daarmee niet worden verward.
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spoedig mogelijk achteraf) het bevoegd gezag te worden geconsulteerd/geïnformeerd.
Diefstal brandbaar materiaal
Tijdens de vorige Jaarwisseling werden de burgemeesters in diverse ‘Hollands Midden’ gemeenten
geconfronteerd met een massale diefstal van pallets, die vervolgens in Scheveningen in brand werden
gestoken. Gemeenten en politie maken afspraken over extra aandacht voor dit fenomeen. Daarbij
wordt gekeken naar de mogelijkheden van de bepalingen over toezichthouderschap (slepen met
brandbare materialen), dat in veel gemeenten al in de APV is opgenomen. Ook zullen de
mogelijkheden van extra controles op de uitvalswegen naar A4/A44 gericht op bestelbusjes,
vrachtwagens worden geïnventariseerd.
Tenue
De verstrekking van het nieuwe operationele tenue van de politie vindt gefaseerd plaats, waardoor het
kan voorkomen dat collega’s in zowel het oude tenue (wit/blauw) als het nieuwe tenue
werkzaamheden op straat verrichten.
Inzet politie
De politie eenheid Den Haag gebruikt een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden in de aanloop
naar en tijdens de Jaarwisseling. De Staf staat onder leiding van de Algemeen Commandant.
Tijdens de jaarwisseling en daaraan voorafgaand is de inzet van politiecapaciteit aanzienlijk. Op basis
van informatie over het verloop van de voorgaande Jaarwisseling en informatie afkomstig uit de Dienst
Regionale Informatie (DRIO) bepaalt elk basisteam en elk district hoeveel medewerkers zij nodig
hebben om zowel het reguliere politieoptreden als het werkaanbod dat gepaard gaat met de
Jaarwisseling te kunnen uitvoeren. In principe is elk team daarin zelfvoorzienend. Als een team extra
capaciteit nodig heeft wordt de districtelijk aanwezige capaciteit benut. Schiet de districtscapaciteit
tekort, dan wordt extra capaciteit afkomstig uit de ondersteunende diensten binnen de eenheid Den
Haag ingezet.

2.2 Brandweeroptreden
Specifiek voor de brandweer geldt, dat zich tijdens de jaarwisseling een enorme piek voordoet in de
vraag naar brandweeroptreden. Dit betekent dat de brandweer – tijdens de piekuren – niet op alle
incidenten onmiddellijk kan en zal reageren en dat daarom maatregelen gelden om in elk geval
meldingen met een hoger risico te onderkennen en te prioriteren. De prioriteitstelling van de
brandweer is als volgt:
PRIO 1: meldingen met een acuut gevaar voor de fysieke veiligheid. Hierbij gelden als belangrijkste
categorieën incidenten:
o binnenbranden;
o (verkeers-)ongevallen;
o autobranden;
o (een beperkte hoeveelheid) buitenbranden die:
- een gevaar opleveren voor mens en/ of dier;
- een gevaar opleveren voor de omgeving;
- een onevenwichtige economische of milieuschade opleveren;
- een gevaar voor ordeverstoringen opleveren.
PRIO 2: meldingen zonder acuut gevaar voor de fysieke veiligheid. Hierbij geldt als belangrijkste
categorie incidenten:
o buitenbranden (m.u.v. de buitenbranden genoemd onder ‘PRIO 1’);
o ‘spontane’ vuurstapels.
Speciale aandacht wat betreft de prioriteitstelling behoeft het ruimen van vuurstapels. Uitgangspunt is
dat de brandweer maximale inspanning levert om het ruimen van vuurstapels – al of niet in de vorm
van gecombineerde ‘treinen’ – mogelijk te maken.
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Gecombineerde treinen
Op basis van de ervaringen van vorige jaren verdient de inzet van gecombineerde “treinen”
(bestaande uit een combinatie van eenheden van de politie, brandweer en de gemeentelijke reiniging)
nadrukkelijk overweging. In de gemeenten Den Haag en Leiden is deze aanpak zeer succesvol. Deze
inzet voorkomt veelal het ontstaan van een “kat en muisspel” tussen enerzijds politie en brandweer en
anderzijds op rellen beluste jongeren. Het nog verder verbeteren van dit, zoals afgelopen jaren
gebleken, succesvolle concept heeft tot doel om op een efficiënte wijze vuurstapels te blussen en op
te ruimen, uiteraard onder het voorbehoud dat de inzet van deze treinen op verantwoorde en veilige
wijze gebeurt. Overigens laat dit onverlet dat daarnaast ruimte blijft voor het ontwikkelen en beproeven
van nieuwe concepten in de ordehandhaving/ beheersing van branden. In andere gemeenten zoals in
Noordwijkerhout verkent een klein voertuig de ernst van de melding en wordt vervolgens naar
bevinden al dan niet opgeschaald.
De gecombineerde treinen rijden in Leiden vanaf circa 19:30 uur, waarbij de hoofdmoot van de
werkdruk na middernacht ligt. In de regio Haaglanden worden de treinen tot circa 22:00 uur lokaal
ingezet. Vanaf 22:00 uur neemt het aantal prioriteit 1 meldingen dusdanig toe, dat alle brandweer
eenheden onder de aansturing van de meldkamer, worden ingezet ten behoeve van die meldingen.
Zodra de vraag naar spoedeisend brandweeroptredend begint af te nemen, en de ervaring leert dat dit
meestal rond 02:00 uur het geval is, worden de treinen weer ingezet ten behoeve van de lokale
afhandeling van incidenten. Op het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) van die nacht zal
besluitvorming plaatsvinden over het exacte tijdstip wanneer wordt gestart met de treinen in de regio
Haaglanden. Personeel dat wordt ingezet in de treinen wordt goed geïnstrueerd. De treinen rijden
zoveel als mogelijk volgens vooraf vastgestelde routes.
Containerbranden
Op basis van de ervaringen van vorige jaren blijkt dat de spontane en ongecontroleerde vuren veelal
plaats hebben in of rond ondergrondse vuilcontainers. Omdat zij een negatieve invloed hebben op
zowel de openbare orde als de fysieke veiligheid in de directe omgeving en daarmee inzet van –
tijdens de jaarwisseling schaarse – hulpverleningscapaciteit vragen, verdient het aanbeveling
dergelijke branden zoveel als mogelijk te voorkomen. Een effectieve mogelijkheid hiertoe is om het
afsluiten of verwijderen van containers op te nemen in het maatregelenpakket van gemeenten, met
name in gebieden rondom vooraf bekende hotspots opdat deze maatregel doelmatig kan worden
doorgevoerd.
Autobranden
Tijdens de jaarwisseling zijn met regelmaat auto’s doelwit van brandstichting. Zelden gaat het daarbij
nog om zogenaamde ‘wrakken’, in veel gevallen gaat het om voertuigen in (relatief) goede staat, APKgekeurd en verzekerd. Deze autobranden veroorzaken vaak schade aan de weg, zijn een aanleiding
voor of gaan gepaard met ongeregeldheden en ze zijn milieubelastend. Afspraken tussen gemeenten
en hulpdiensten kunnen een preventieve werking hebben of de kans dat de brandstichter
aangehouden wordt, verhogen. Te denken valt aan de volgende elementen:
o Het onder regie van de gemeente actief bevorderen van de burgerparticipatie, gericht op
versterking van de toezichtfunctie in de eigen woonomgeving. Met behulp van actieve
bewonersparticipatie kunnen incidenten vroegtijdig worden gesignaleerd en direct gemeld of
zelfs voorkomen. Voorts kan op deze wijze meer informatie beschikbaar komen over
eventuele daders;
o Auto’s waarvan het (sterke) vermoeden bestaat dat deze voor een brandstapel dienen als
uiterst middel en op advies van bijvoorbeeld politie, brandweer en/of wegbeheerder van straat
halen. Daarnaast voor zover mogelijk in overleg met gemeente en beheerders zeker op en
rond risicolocaties burgers de gelegenheid bieden hun auto op veiliger locaties, bijvoorbeeld in
parkeergarages, te parkeren;
o Preventieve activiteiten op scholen en in jongerenwerk, om mogelijke daders te laten beseffen
dat auto’s in brand steken een ernstig delict is met veel gevolgen en een risico op een hoge
straf (inclusief schadevergoeding);
o De politie voorziet in verscherpt toezicht op bekende risicolocaties, onder meer door
toepassing van (tijdelijk) cameratoezicht.
o Vanaf 1 oktober is bij de politie eenheid Den Haag het Vuurwerkteam (voorheen bekend als
“Oscarteam”) weer actief, dat zich richt op bijvoorbeeld het in kaart brengen van groepen die
verantwoordelijk (kunnen) zijn voor autobranden, wat de pakkans verhoogt. Voor een goede
werking van dit team is participatie vanuit de partners overigens noodzakelijk.
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Inzet brandweer
Door de enorme piek in de vraag naar brandweeroptreden die zich tijdens de jaarwisseling in
bepaalde gebieden voordoet, wordt de brandweer geconfronteerd met een schaarsteproblematiek die
deze dienst normaal niet in deze vorm kent. Vergeleken met een reguliere dag, wordt tijdens de
jaarwisseling tussen de 200 tot 250 procent ten opzichte van normaal dagelijks beschikbare capaciteit
– en daarmee maximaal – aan extra capaciteit ingezet. De drukte beperkt zich overigens niet alleen
tot de jaarwisseling zelf, maar doet zich ook voor in de periode voor en na de jaarwisseling.
De hoeveelheid incidenten tijdens de jaarwisseling zet dusdanige druk op brandweerpersoneel, dat
extra maatregelen worden getroffen om de belasting van het personeel te reduceren (en zo de
veiligheid van het personeel te vergroten). Lokaal kunnen verschillende maatregelen worden
genomen (bijvoorbeeld een extra tankautospuit overdag voor prio 2 meldingen, consignatie kazernes,
treintjes). Deze lokale keuzes worden gemaakt op basis van een risicoanalyse en ervaringen met
drukte.

2.3 GHOR optreden
De inzet van 9 extra ambulances (6 Haaglanden en 3 Hollands Midden) is bedoeld om de extra
aanvragen van ambulances tijdens de jaarwisseling te ondervangen. De vraag naar spoedeisende
zorg wordt hiermee voldoende afgedekt. De Meldkamer Ambulancezorg en GHOR (in Hollands
Midden MKA eventueel in afstemming met MT RAV) houden gedurende de nacht bij of de
ambulancecapaciteit onder druk komt te staan. Over de extra inzet van ambulances worden in de
operationele voorbereiding afspraken gemaakt met de ambulancediensten in de regio’s Haaglanden
en Hollands Midden. Indien noodzakelijk kan de GHOR (in Hollands Midden MT RAV) ambulances
langer in dienst houden dan in reguliere zin gebruikelijk is, waarmee de ambulancecapaciteit flexibeler
wordt.
Op basis van evaluaties van voorgaande jaarwisselingen wordt de personele GHOR inzet
gehandhaafd. De reguliere bezetting van de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden wordt uitgebreid
van 2 tot 5 personen. Eén van deze centralisten wordt gedurende de nacht ingezet voor de multiintake. Ook de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden zet extra personeel in.
Prioriteit wordt gegeven aan patiënten met levensbedreigende klachten. Ziekenhuizen en
huisartsenposten bereiden zich voor op de jaarwisseling door inzet van extra personeel op de
Spoedeisende Hulp of bij de huisartsenpost.

2.4 Gemeenten
Op basis van een lokale risicoanalyse van de te verwachten problematiek, zetten gemeenten het hen
ter beschikking staande instrumentarium in om overlast en schade tijdens de jaarwisseling te
voorkomen en/of te beperken. Op verschillende punten in dit document is reeds gerefereerd aan de
inzet van gemeenten. Zonder hierbij volledig te zijn, geeft de navolgende opsomming een indicatie
van instrumenten die gemeenten in de voorbereiding op en tijdens de jaarwisseling inzetten:
-

-

-

Waar nodig kan het bevoegd gezag gebruik maken van het instellen van tijdelijke
bestuursrechtelijke maatregelen op bepaalde locaties, door bijvoorbeeld het instellen van een
alcoholverbod of een gebiedsverbod; Ook kan een gemeente, mits goed beargumenteerd,
gebruik maken van de mogelijkheid het afsteken van vuurwerk op sommige plaatsen te
beperken (bijvoorbeeld Zoetermeer).
De gemeente voorkomt schade door: het afsluiten of verwijderen vuilcontainers ter
voorkoming van brandstichting, de afsluiting of beveiliging van leegstaande / sloop panden,
het vooraf opruimen van losliggende bestrating e.d. geen spullen waarmee kan worden
gegooid, weghalen van losliggend materiaal bij wegopbrekingen, het organiseren van extra
vuilnisophaaldiensten.
De gemeente houdt toezicht op de naleving van voorwaarden van de door haar verstrekte
vergunningen;
De gemeente organiseert festiviteiten en activiteiten die bijdragen aan een ongestoord verloop
van de jaarwisseling.
De gemeente ruimt vuurwerkresten zo spoedig mogelijk op. Sommige gemeenten zetten
personeel in voor de ‘gecombineerde schoonmaaktreinen’ gedurende de jaarwisseling.
De gemeenten maken met de politie afspraken over de inzet van gemeentelijke
opsporingsambtenaren in voor de handhaving van de afsteektijden;
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-

Voorlichting.

2.5 Meldkamer
Tijdens de jaarwisseling werken de meldkamers van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands
Midden vanuit hun gezamenlijke werklocatie, de Yp.. Dat is voor het eerst aangezien de meldkamer
Hollands Midden op 27 mei 2014 naar De Yp is verhuisd. De verhuizing heeft, zo is gebleken, een
nadelig effect gehad op de prestaties van beide meldkamers. Vanaf augustus 2014 is in samenspraak
met alle betrokken partijen een fors aantal maatregelen genomen om de prestaties van beide
meldkamers te verbeteren. In het licht van die context bestaat er een gedeelde zorg over de rol van de
meldkamers gedurende de Jaarwisseling.
De verhuizing heeft tot gevolg dat de gebruikelijke werkwijze in Haaglanden tijdens de Jaarwisseling
(het fysiek scheiden van intake en uitgifte) niet meer nodig is. De capaciteit van de meldkamer is 50
tafels voldoende om zowel de multi-intake als de mono-uitgifte te kunnen verwerken. Het principe van
multi-intake is nu dagelijks werk en in dat opzicht is de werkwijze tijdens de Jaarwisseling niet anders
dan de dagelijkse werkwijze, hetgeen de prestaties ten goede komt. Overigens betreft multi-intake
alleen de rode en de blauwe kolom. De witte kolom doet haar eigen intake.
Het uitgifteproces op de meldkamer is districtelijk georganiseerd. Per district is een radiocentralist
toegewezen die tijdens de jaarwisseling de uitgifte verzorgt.
Zowel de intake, als de uitgifte van de drie kolommen zijn tijdens de jaarwisseling maximaal bezet.
Vlak voorafgaand aan de jaarwisseling vindt de Systeemtest van de veiligheidsregio Hollands Midden
plaats. Die Systeemtest, die tot doel heeft het functioneren van de hoofdstructuur van de
crisisbeheersing te beproeven, is op dat moment gepland om eventuele laatste verbeterpunten nog
voorafgaand aan de jaarwisseling te kunnen oplossen.

2.6 Multidisciplinaire samenwerking in het RCC
De dienstdoende AC’s van brandweer, bevolkingszorg, ghor en politie hebben besloten dat
multidisciplinaire afstemming gedurende de Jaarwisseling is georganiseerd vanuit de Yp. Dit noemen
we het multidisciplinair Coördinatiecentrum. Alle monodisciplinaire kolommen van beide
veiligheidsregio’s zijn daar welkom, al dan niet in opgeschaalde vorm. Over de wenselijkheid en
noodzakelijkheid van de mono-opschaling beslist de AC van de betreffende (regionale) kolom. Nu is al
bekend dat de politie, GHOR Hgl en Brandweer Hgl aanwezig zullen zijn op De Yp voor de aansturing
van hun monodisciplinaire processen. De AC GHOR HM, AC brandweer HM, AC Bevolkingszorg HM
en AC Bevolkingszorg Hgl beslissen dat later, op basis van de dan voorhanden zijnde gegevens en
hun inschatting van het risico voor hun kolom. De multidisciplinaire afstemming over het verloop van
de Jaarwisseling vindt ofwel op De Yp ofwel telefonisch plaats.
Indien zich een situatie voordoet waarin multidisciplinaire leiding en coördinatie is vereist en GRIP dus
wordt geactiveerd, treden de vastgestelde regionale crisisplannen van de beide veiligheidsregio’s in
werking. De veiligheidsregio waarin het GRIP-incident plaatsvindt, schaalt op en bezet de crisisteams.
Voor de volledigheid: dit betekent dat een GRIP 2-incident in de VR Hollands Midden, leidt tot
opkomst van een ROT in Leiden. De politie heeft, naast de in dienst zijn de Staf voor de jaarwisseling,
een staf op piket die kan worden opgeroepen voor eventuele GRIP-opschaling (of aflossing).
In zowel Haaglanden als Hollands Midden is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het
multidisciplinaire proces ‘informatiemanagement’. Gezien de grote drukte tijdens de Jaarwisseling is
het belang van een multidisciplinair gedeeld informatiebeeld evident. Het proces multidisciplinair
Informatiemanagement wordt dus tijdens de jaarwisseling ingericht en benut.
Gemeenten en hulpdiensten zetten de actuele draaiboeken over de jaarwisseling zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk 15 december in het LCMS.

3. Strafvervolging en geweld tegen werknemers met een publieke taak
Snelrecht
Bij zaken die zich hiervoor lenen wordt (super)snelrecht toegepast. Bij (super)snelrecht wordt een
zaak binnen 3 tot 14 dagen na aanhouding op een zitting afgedaan. Om een zaak via (super)snelrecht
af te kunnen handelen dient voorlopige hechtenis mogelijk te zijn. Tevens dient de zaak qua bewijs
redelijk eenvoudig te zijn omdat de politie het onderzoek binnen enkele dagen afgerond moet hebben.
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Geweld tegen medewerkers met een publieke taak
Bij agressie en/of geweld tegen werknemers met een publieke taak, waaronder de hulpverleners als
politie, brandweer en ambulancepersoneel, evenals bij functionarissen van andere diensten die een
publieke functie uitoefenen is beleid van het Openbaar Ministerie dat een verhoogde (verdubbelde)
strafeis wordt geëist. Geweldzaken tegen hulpverleners komen in principe in aanmerking voor
(super)snelrecht. Overigens moet het daarbij voor de betrokken hulpverlener wel mogelijk zijn om zich
te kunnen voegen (indienen van een schadeclaim in het strafproces).
Gemeenten en hulpdiensten doen altijd aangifte van geweld tegen medewerkers met een publieke
taak. In de aanloop naar de jaarwisseling communiceren gemeenten dat tegen geweld tegen
hulpverleners streng wordt opgetreden.
Afhandeling van oud en nieuw gerelateerde zaken
Het Openbaar Ministerie Den Haag streeft er naar de andere oud en nieuw gerelateerde zaken binnen
enkele maanden na de jaarwisseling te verwerken. Zo veel als mogelijk worden de zaken via ZSM (zo
slim, spoedig, selectief, simpel en samen mogelijk) afgehandeld, zeker als de zaak afgedaan wordt
met een strafbeschikking of TOM-zitting. Indien de aangehouden verdachte gedagvaard wordt, is het
streven via ZSM of anders op het bureau meteen een dagvaarding uit te reiken. Er wordt een aantal
zittingen gereserveerd om zo veel mogelijk zaken en de eerste maanden van 2015 behandeld te
hebben. Het betreft hier relatief eenvoudige vergrijpen als vernieling.
Zaken van grotere ernst of complexiteit die langer politieonderzoek of een persoonlijkheidsonderzoek
van de verdachte vergen worden zo spoedig mogelijk op de meervoudige kamer aangebracht.
Wanneer in een bepaalde zaak een benadeelde partij bekend is, zal het Openbaar Ministerie zoveel
mogelijk het slachtoffer de mogelijkheid bieden zich voor de geleden schade te voegen in de
strafzaak. Het OM zal in dergelijke gevallen en indien mogelijk dan ook kiezen voor het dagvaarden
van de verdachte en geen transactie aanbieden.
Afgelopen twee jaar heeft een proef plaatsgevonden in samenwerking met de Reclassering om,
wanneer er sprake is van een opgelegde werkstraf, de taakstraf uit te voeren in de gemeente of wijk
waar het strafbare feit is gepleegd. Afhankelijk van de ervaringen en evaluatie van de afgelopen jaren
zal bezien worden of een dergelijke werkwijze ook komend jaar gehanteerd kan worden.
Preventie en HALT
Het bureau HALT richt zich op de voorlichting aan jongeren door het in de regio faciliteren van
ondersteunen van landelijke campagnes, het verzorgen van een flyer bij vuurwerkverkooppunten en
door het verlenen van medewerking aan het project werken aan veiligheid in en rondom scholen.
Net als de afgelopen jaren wordt gebruik gemaakt van de ‘versnelde’ Halt-procedure om rond de
periode van de jaarwisseling de overlast door jongeren, bijvoorbeeld als gevolg van het afsteken van
(verboden) vuurwerk, brandstichting, diefstal van brandbaar materiaal en baldadigheid, zo veel
mogelijk tegen te gaan. De uitvoering van de taakstraffen vindt zoveel mogelijk plaats in de wijk waar
het delict is gepleegd. Daarnaast wordt in een leeropdracht ingegaan op de gevaren en problemen die
kunnen ontstaan tijdens de jaarwisseling. Tot slot worden ook de ouders betrokken bij de procedure.
Indien zij zich niet aan de afspraken houden, volgt altijd een reactie van de officier van justitie.
Schade
Voor wat betreft schadevergoedingen verdient het de aanbeveling dat gemeenten extra inzetten (in
samenwerking met de politie) om schade via de rechter te verhalen op de daders. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het vooraf opstellen van prijslijsten. De afspraken tussen politie en beheerders van
de openbare ruimte kunnen daartoe, voorafgaand aan de jaarwisseling, worden verscherpt. Overigens
is daarbij van belang dat vertegenwoordigers van gemeenten ook tijdens de jaarwisseling, net als
vorig jaar, beschikbaar zijn voor het doen van aangifte en het invullen van voegingsformulieren.

Versie besluitvorming VRH en VRHM
Datum 28 oktober 2014

16 van 19
Agendapunt A.2 bijlage AB VRHM 13-11-2014

Bijlage bij Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2014-2015
Veiligheidsregio Haaglanden / Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie eenheid Den Haag

4. Communicatie
4.1 Communicatie in de voorbereiding / voorlichting
Landelijk worden naar verwachting twee campagnes gestart die relevant zijn voor de jaarwisseling.
Een campagne die kinderen niet alleen bewust moet maken van het gevaar van alle vuurwerk en
vooral illegaal vuurwerk, maar ze ook wil aanzetten tot het dragen van een ‘vuurwerkbril’ bij het
afsteken. En een campagne over zwaar knal vuurwerk waarbij aandacht zal zijn voor de nieuwe
afsteektijden.
De gezamenlijke partners dragen ook dit jaar als boodschap uit dat oud en nieuw een feest is en dat
gedrag wat daarmee niet overeenstemming is niet wordt getolereerd. Onder de paraplu van deze
benadering zal vanuit de verschillende betrokken veiligheidspartners specifieke communicatie
plaatsvinden, gericht op de eigen verantwoordelijkheden in dit kader.
Zo zal de brandweer evenals voorgaande jaren weer inzetten op burgerparticipatie in de vorm van
brandveilig leven in de vorm van een actie- cq. campagneperiode. Uitgangspunten die hierbij centraal
staan, zijn:
o Actieve samenwerking tussen hulpdiensten, gemeente en burger;
o Een voor de samenleving duidelijk herkenbare vóórfase die ‘klaarstoomt’ voor de
jaarwisseling.
Het verdient aanbeveling op lokaal niveau afstemming te zoeken en afspraken te maken over de
specifieke boodschappen die in het kader van de jaarwisseling worden uitgedragen. In samenspraak
tussen gemeenten en OM worden het vastgestelde beleid en de tolerantiegrenzen die daarbij worden
gehanteerd, actief uitgedragen. Het moet duidelijk zijn wat het samenstel van maatregelen inhoudt en
wat de consequenties zijn voor degenen die zich niet aan de regels houden en het feest verstoren.
Binnen dit kader wordt de feitelijke voorlichting over specifieke aspecten zoveel mogelijk gegeven door
de bij het onderwerp meest betrokken instelling of dienst, of volgens nader gemaakte afspraken
tussen de disciplines. Bij de voorlichting valt te denken aan onderwerpen die betrekking hebben op
bijvoorbeeld:
o
o
o

o
o
o

(on)gewenst gedrag met betrekking tot vuurwerk, vreugdevuren en activiteiten tijdens de
kerstvakantie;
de gevaren van vuurwerk, evenals een oproep door gemeenten om vuurwerkafval direct op te
ruimen (in verband met het risico dat kinderen op zoek gaan naar (on)ontploft vuurwerk);
verhoging van de meldingsbereidheid bij vuurwerkoverlast en wanordelijkheden (bel 112) en
lokaal actief gebruik maken van de meld misdaad anoniemcampagne; voorlichting die tot doel
heeft meldingsbereidheid te verhogen gaat gepaard met afspraken over (een limitatieve
opsomming van) de kanalen waarlangs overlast gemeld kan worden.
de wettelijke tijden, waarin het verkopen en afsteken van vuurwerk is toegestaan;
aandacht besteden aan wat burgers zelf kunnen doen om bij te dragen aan een voorspoedig
verloop van de jaarwisseling;
de verantwoordelijkheid van bedrijven voor een goed beheer van goederen, die in
vreugdevuren terecht kunnen komen of op andere wijze tijdens de jaarwisseling ongewenste
kunnen worden gebruikt.

Briefing politiecollega’s
Tijdens de jaarwisseling zijn veel media op straat aanwezig om de festiviteiten vast te leggen. De kans
is hierdoor groot dat de collega’s op straat hiermee geconfronteerd worden. Dit jaar zal richting
politiecollega’s extra aandacht worden besteed aan de omgang met de pers. Onderstaande tekst zal
in de briefings voorafgaand aan de oudejaarsnacht worden opgenomen:
Tijdens de jaarwisseling zijn veel media op straat, ook zij zijn aan het werk!
Laat media ongehinderd hun werk doen, mits: in bezit van politieperskaart en het geen gevaarlijke
situatie oplevert!

4.2 Communicatie tijdens de Jaarwisseling
In de afgelopen periode is met succes gebruik gemaakt van social media tijdens evenementen,
demonstraties en grootschalig optreden van de politie. Ook rond en tijdens de komende jaarwisseling
zal social media gericht worden ingezet voor het verspreiden van communicatieboodschappen,
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bijvoorbeeld in het kader van crowd management. Het zal daarbij enerzijds gaan om
preventieboodschappen (voorafgaand) en anderzijds bevatten dergelijke boodschappen informatie
over het verloop van de nacht (politiemaatregelen, grootschalige ordeverstoringen e.d.). Voor, tijdens
en na de jaarwisseling zullen via social media berichten worden verspreid over de resultaten en
eventueel ook verzoeken uit worden gebracht naar burgers met het verzoek om medewerking in het
oplossen van zaken. Kanalen waarlangs burgers kunnen overlastmeldingen kunnen doen, worden in
overleg tussen politie en partners nader bepaald.
De hulpdiensten verrichten zelf tijdens de jaarwisseling geen (pers)voorlichting en woordvoering over
(het verloop van) de jaarwisseling. Zo nodig verrichten de diensten uiteraard wel (pers)voorlichting en
woordvoering over een specifiek incident.
Media-afspraken politie
• De contacten met media lopen via de Staf-GBO via de piketvoorlichter via 070 424 4930;
Vanzelfsprekend mag een collega op straat vertellen wat de burger op dat moment zelf ook
ziet. Uiteraard in lijn met de daarover gemaakte afspraken.
• Politie communiceert gedurende de jaarwisseling alleen op basis van incidenten;
• Er is geen direct contact tussen teamchefs/bureauchefs en (lokale) media over de
jaarwisseling;
• Mocht media contact zoeken (via telefoon, DM, of iets dergelijks) dan graag altijd verwijzen
naar het piketnummer 070 424 4930;
• Er vinden geen persconferenties plaats binnen de Eenheid Den Haag;
• Burgemeesters staat het vanzelfsprekend vrij om op 1 januari een eigen persmoment te
organiseren. Teamchefs/bureauchefs sluiten hier niet bij aan.
Uiteraard is er ieders professionele ruimte om het bestuur op eigen manier te informeren over de
jaarwisseling.

4.3 Communicatie na afloop van de jaarwisseling
Beide veiligheidsregio’s stellen binnen hun organisatie een contactpersoon Communicatie aan ten
behoeve van de berichtgeving over de Jaarwisseling. Op nieuwjaarsdag levert het Hoofd Informatie
(HIN van de SGBO) tijdig specifieke informatie over incidenten per gemeente aan, aan de beide
contactpersonen. Deze informatie wordt gebundeld, maar per gemeente uitgesplitst, aangeleverd. Het
Hoofd Communicatie (HCOM, van de SGBO) stelt een bericht op over het algemeen verloop van de
Jaarwisseling. De contactpersonen maken op basis van de informatie van het HIN en het bericht van
het HCOM (in overleg met de gemeenten binnen hun eigen Veiligheidsregio’s), de informatie die van
de GHOR en brandweer ontvangen een persbericht over het verloop van de Jaarwisseling.
Vanzelfsprekend kunnen gemeenten op basis van de uitgesplitste informatie en het persbericht van
de Veiligheidsregio’s lokale berichtgeving doen.
In de loop van de maand januari brengen gemeenten een persbericht uit over de schade die tijdens
oud en nieuw is ontstaan.
Registratie incidenten
Belangrijk voor de informatievoorziening na de jaarwisseling en evaluaties is dat informatie die wordt
verstrekt door verschillende partners correct en eenduidig is geregistreerd. De hulpdiensten,
gemeenten en veiligheidsregio’s maken vanuit dat oogpunt concrete afspraken over de definitie,
registratie en verstrekking van gegevens. Ook verzamelen de hulpdiensten, gemeenten en
veiligheidsregio’s de relevante gegevens over de vorige Jaarwisseling(en) alvast, omdat die gegevens
als referentie worden gebruikt.
Autobranden
In de afgelopen jaren is in de communicatie gebleken dat er behoefte bestaat aan duidelijkheid over
de definitie van een ‘autobrand’. In dit kader wordt onderscheid gemaakt in en gerapporteerd over:
- een melding van een autobrand;
- een autobrand(stichting)
De brandweer houdt een telling bij van het aantal meldingen van autobrand. Dit zijn meldingen waarop
de brandweer uitrukt en die niet overeen hoeven te komen met een definitie van een
autobrand(stichting).
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Definitie ‘autobrand(stichting)’
Onder een autobrand(stichting) wordt in dit beleidskader verstaan het opzettelijk brand
stichten/ontploffing veroorzaken of een poging daartoe aan/in een motorvoertuig op meer dan twee
wielen, niet zijnde een wrak, waardoor schade ontstaat aan het motorvoertuig.
Toelichting:
Motoren, caravans, aanhangers e.d. vallen niet onder deze definitie. Van een wrak is sprake als:
- Van het voertuig essentiële onderdelen zijn verwijderd en/of
- Het voertuig niet meer rendabel in rijtechnische staat is te brengen en/of
- Het voertuig niet meer in rijtechnische staat is te brengen en/of
- Een afvalstof is in de zin van artikel 1.1, 1e lid van de Wet Milieubeheer.
Bij de telling geldt dat alleen de oorspronkelijke brandstichting wordt geteld bij het bepalen van het
aantal autobranden. Een brand die ontstaat ten gevolge van een brand in een ander motorvoertuig,
wordt dan ook niet als aparte brandstichting geteld. Voor wat betreft het aantal te tellen schadeauto’s
worden deze voertuigen wél geteld.
Ten behoeve van het ministerie van Veiligheid en Justitie zal als gebruikelijk een rapportage worden
opgesteld van het aantal autobranden in de periode 31 december 00:00 uur tot 1 januari 08:00 uur, als
onderdeel van de totale rapportage van het aantal incidenten dat aan de jaarwisseling te relateren
valt. Iedere gemeente ontvangt deze gegevens eveneens.
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2. Toelichting
Tussen 28 oktober en 5 november 2013 is de eerste interregionale multidisciplinaire oefening
gehouden. De doelstelling was het beoefenen van:
1. het convenant Crisisbeheersing tussen de vier veiligheidsregio`s binnen de provincie ZuidHolland
2. het convenant “Civiel-militaire samenwerking”
Het oefenscenario was: “Extreem slecht weer met dreigend hoogwater in het rivierengebied en
aan de kust”. Tegelijkertijd was er sprake van de aanloop naar een NATO-top in Den Haag.
De oefening was opgedeeld in twee weken. In de eerste week werd vooral het bovenregionale
convenant beoefend met een ROT, IROT en IRBT deel. In de tweede week werd op regionaal
niveau geoefend. In Hollands Midden waren daarbij, naast defensie, veel samenwerkingspartners
betrokken (o.a. Dares, Rode Kruis, reddingsbrigades).
Over de oefening zijn verschillende evaluatierapportages opgesteld en aanbevelingen
geformuleerd (1. Evaluatie oefening Samen Sterker! De Oefenorganisatie van ZLF Advies BV; 2.
Evaluatie ‘Samen Sterker!’van Crisisplan BV Leiden; 3. Evaluatie oefeningen ‘Samen Sterker’ van
werkgroep MDOTO (rapporten zijn opvraagbaar bij het veiligheidsbureau)).
Belangrijke thema’s waren:
- Informatiemanagement/netcentrisch werken;
- Samenwerking;
- (Bovenregionale) Coördinatie.
De kern van de leerpunten zit in het verbeteren van de totstandkoming van het interregionaal
gedeeld beeld en de betrokkenheid van de waterpartijen en defensie hierbij. De relatie naar (de
rol van) het Rijk (GRIP5 en GRIP Rijk) kan ook worden uitgediept. Daarnaast zijn ook praktische
leerpunten m.b.t. planvorming/procedures en oefeninspanningen geformuleerd.
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Diverse plannen lagen ten grondslag van deze oefening. Met name het bestuurlijk convenant
tussen de vier Zuid-Hollandse Veiligheidsregio’s werd getoetst, evenals het bestaande convenant
met samenwerkingsafspraken met Defensie, en een aantal bestaande operationele plannen voor
de verschillende overstromingsrisico’s van de VRHM en haar buurregio’s.
De vier veiligheidsregio’s in Zuid-Holland zullen de leerpunten uit de oefening deels in
gezamenlijkheid en deels afzonderlijk oppakken. In de bijlage zijn de actiepunten voor de VRHM
uitgewerkt.

3. Implementatie en communicatie
Uit het bijgevoegde overzicht van aanbevelingen en gewenst acties blijkt dat op tal van
onderwerpen inmiddels verbetertrajecten lopen. Dit leidt ertoe dat er geen noodzaak bestaat om
extra middelen aan te wenden om de geconstateerde problemen aan te pakken. De werkplannen
van MDOTO, MDOP en MDNCW voor 2014 voorzien hier grotendeels in. De werkgroep ZW4
pakt een tweetal actiepunten op.
Bij het benoemen van de acties in het bijgevoegde document, is er niet voor gekozen om voor
elke aanbeveling separaat te duiden in termen van te nemen acties. Wat opviel, is dat bij de
aanbevelingen en de hieruit voortvloeiende acties, een grote mate van overlap zit. Met andere
woorden, de aanbevelingen hebben veelal dezelfde strekking. Om deze reden is ervoor gekozen
om een aantal ‘rode draden’ uit de conclusies en aanbevelingen te filteren en deze in het
bijgevoegde document te presenteren, Hieruit blijkt dat de geconstateerde gebreken vaak een
generiek karakter hebben, los van een waterscenario. Door deze benadering wordt voorkomen
dat te sterk de nadruk wordt gelegd op individuele aanbevelingen, in plaats van het
onderliggende, meer generieke ‘probleem’.

4. Bijlagen
Overzicht aandachtspunten en acties.
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A.5 Bijlage
Overzicht actiepunten oefening “Samen Sterker”
Inleiding
Tussen 28 oktober en 5 november 2013 is de eerste interregionale multidisciplinaire oefening gehouden De doelstelling was het beoefenen van:
1. het convenant Crisisbeheersing tussen de vier veiligheidsregio`s binnen de provincie Zuid-Holland
2. het convenant “militair- civiele samenwerking” met defensie
Het oefenscenario was: “Extreem slecht weer met dreigend hoogwater in het rivierengebied en aan de kust. Tegelijkertijd was de aanloop naar een
NATO-top in Den Haag.”
Crisisplan BV heeft beide oefenweken geëvalueerd. Deze integrale evaluatie geeft antwoord op de mate waarin invulling is gegeven aan het bereiken
van de oefendoelen en beoogt handvatten te bieden voor verbetering.
Ook in de werkgroep ZW4 is teruggekeken naar de oefening en de aanbevelingen voor het convenant en de eventuele aanpassingen. De vier
veiligheidsregio’s in Zuid-Holland zullen de leerpunten uit de oefening waar mogelijk in gezamenlijkheid oppakken.
Acties

MDNCW
Aanbeveling of knelpunt

Actie

Werkwijze

Gereed

Beschrijven, richten en inrichten van interregionaal operationeel
informatiemanagement, met tussen en boven ROT’s, ten behoeve van
het interregionaal optreden van VR’s.

Ontwikkeling door Landelijk Netwerk Netcentrische Werkwijze
van afsprakenkader Interregionaal Informatiemanagement

Landelijke
Werkgroep
Interregionaal
IM

Beschrijf werkwijze voor de totstandkoming van interregionaal beeld en
plot

Ontwikkeling Handboek IM en Handboek Plot door Landelijk
Netwerk

Via Landelijke
Werkgroep

Versterk het proces van beeld- en oordeelsvorming in het ROT

IM Trainingen en doorontwikkeling Taakkaarten Voor Secties
IM in ROT (en Copi)
Opleidingen voor Informatiemanagers en -coördinatoren van
ROT, CoPI en BT

Loopt, conform
werkplan
MDNCW

Traject
loopt,
afronding
verwacht
eind 2014
Concept is
gereed,
afronding
eind 2014
Initieel tot
eind 2014,
daarna
continu

Agendapunt A.5 bijlage AB VRHM 13-11-2014

MDOP
Aanbeveling of knelpunt

Actie

Werkwijze

Gereed

Het Convenant VR’s Zuid Holland biedt onvoldoende houvast indien
bronregio onduidelijk is

Aanscherpen actielijst behorend bij Convenant

Niet
gepland
voor 2014

Er bestaan onvoldoende werkafspraken over inrichting en functioneren
van Interregionaal ROT

Overweeg, in samenwerking met de omliggende/provinciale
VR’s, het opstellen van een Informatiekaart ‘Interregionaal
optreden’

Beter benutten van de OVR van Defensie in het ROT

Actualiseren en implementeren van Informatiekaart Defensie

Breng meer duidelijkheid in de samenwerkingsrelatie tussen regio en Rijk
bij grootschalige regio-overstijgende (landelijke) crisissituaties.

Actualiseren van het Regionaal Crisisplan, met daarin verwerkt
het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (opnemen GRIP
5 en GRIP Rijk)
Actualiseren van het Convenant Waterschappen en
Actualisering Planvorming Dijkring 14 en 15
Actualisering RCP

Regulier
herziening
conform de
werkwijze rond
partnerschappen
Regulier
planvormingstraject conform
gebruikelijke
werkwijze
Loopt, conform
werkplan MDOP
Wordt gestart,
conform
werkplan MDOP
Loopt, conform
werkplan MDOP
Wordt gestart,
conform
werkplan MDOP

Verscherp de afspraken over rol (Coördinerend) Dijkgraaf tav het tot
stand komen van een gezamenlijk waterbeeld
Benoem rol, positie en werkwijze van IROT en RBT

Niet
gepland
voor 2014

Afgerond
eind Q2
Afgerond
eind 2014
Afgerond
eind 2014
Afgerond
eind 2014

MDOTO
Aanbeveling of knelpunt

Actie

Werkwijze

Gereed

Knelpunt: Veel onduidelijkheden over besluitvorming in GRIP-5 en GRIPRijk.
Aanbeveling: Overweeg om in het kader van kennisoverdracht of
oefening met scenariovoorbeelden en discussie de implicaties van het
nieuwe crisisbeheersingsbeleid voor de samenwerking tussen Rijk en
regio`s goed door te nemen (Crisisplan pag.20)

Uitwerken in scenario`s voor kennisbijeenkomsten en
oefeningen

Opnemen in
uitwerking
werkplan
MDOTO

Doorlopend
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Knelpunt: Veel onduidelijkheden over besluitvorming in GRIP-5 en GRIPRijk.
Aanbeveling: Overweeg de interregionale samenwerking nogmaals te
beoefenen in een scenario waar aansturing of richtinggeving door het
Rijk zich aandient. Het strekt tot aanbeveling dat het Rijk in een dergelijk
scenario mee oefent. (Crisisplan pag. 20 en 22)
Knelpunt: Projectstructuur was niet helder omschreven en niet alle
deelnemers hadden voldoende tijd beschikbaar.
Aanbeveling: Stel alvorens aan de operationele projectfase te beginnen
in de voorbereidingsfase vast: Oefendoel, de projectorganisatie incl.
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, deelnemers en
verantwoordingsstructuur, mijlpalen en tijd, Budget. Verder moeten
mensen vrijgemaakt worden voor projectdeelname en data tevoren
inplannen in overvolle agenda's. (ZLF pag.5)

Organiseren kleinere oefeningen met het Rijk

Inbreng volgend
Interregionaal
project

2015

Vroegtijdig interregionale werk/ contactgroep instellen.
Opstellen “oefendraaiboek” met nadere uitwerking per regio en
“trekkers” benoemen

Opstellen
permanent
draaiboek en
concretiseren
per
interregionaal
project

2014

Knelpunt: verhouding omvang oefening tot efficiënte manier van oefenen
voor de deelnemers
Aanbeveling: beperk het aantal complexe situaties per oefening.
Onderzoek andere werkvormen op effectiviteit. Interregionaal oefenen
kan ook tussen minder regio`s. Onderzoek optimum tussen “zelf doen”
en inhuren. Gebruik een oefenscenario meerdere keren. (ZLF pag.6)

Concreet uitwerken in oefendraaiboek

2014

Knelpunt: Informatievoorziening tussen reguliere organisatie en
projectorganisatie kan beter, oefendoelen waren onvoldoende bekend.
Aanbeveling: Betrek in vroeg stadium medewerkers oefenorganisatie.
Bepaal oefendoelen, informatie uitwisseling, leereffecten en borg deze.
(ZLF pag.6)

MDI, MDNCW en MDOTO zijn vanaf de start vast onderdeel
van de projectorganisatie

Opstellen
permanent
draaiboek en
concretiseren
per
interregionaal
project
Opstellen
permanent
draaiboek en
concretiseren
per
interregionaal
project
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Doorlopend

Knelpunt: combinatie systeemoefening met inzet Defensie op
operationeel/ tactisch niveau, zonder dat inzet Defensie in gevaar komt.
Aanbeveling: creëer deeloefeningen. Koppel taakcommandanten
Defensie direct aan collega ondersteunende hulpdienst. Stel
gezamenlijke leerdoelen op.
(ZLF pag. 7)

Concreet uitwerken in oefendraaiboek

Knelpunt: De projectorganisatie kwam niet overeen met de grootte van
de oefening.
Aanbeveling: Stel van te voren vast wat het oefendoel en het belang van
de oefening is. Tuig daarna een gepaste projectorganisatie op (ZLF
pag.6)

De voorbereiding van de oefening gebeurde vooral in de
laatste weken voorafgaand aan de oefening en werd de inhoud
en daarmee de omvang concreter. Dit bracht meer taken voor
de oefenorganisatie mee. Voorbeelden hiervan zijn; het
organiseren van een VIP dag en het beschikbaar krijgen van
brandweerduikers.
Actie: overnemen aanbeveling en concreet uitwerken in
oefendraaiboek.
Nieuwe Copi bak heeft alle gewenste voorzieningen waardoor
aanbeveling uitgevoerd wordt.

Knelpunt: Tijdens de oefening ontbrak het aan goede ondersteunende
middelen voor de responscel. Het volgen van de overleggen in het CoPI
en ROT was zeer lastig doordat het geluid ondermaats was. Voor het
tegenspel is het vervolgens lastig om adequaat in te spelen op de
beslissingen van uit het CoPI en ROT.
Aanbeveling: investeer in middelen voor een goede responscel.

Opstellen
permanent
draaiboek en
concretiseren
per
interregionaal
project
Inbreng volgend
Interregionaal
project

2014
2015

Zie werkplan
2014

Doorlopend

2015

OVERLEG ZW4
Aanbeveling of knelpunt

Actie

Werkwijze

Gereed

Telefoonnummers van de verschillende functionarissen in de VR’s uit
bijlage bij actielijst Convenant waren tijdens oefening niet bereikbaar.

Telefoonnummers worden gecheckt en aangevuld door de vier
VR’s. Beheer telefoonlijst is geborgd bij VR RotterdamRijnmond.
In periodieke netwerkbijeenkomst OL’s en leiders Copi thema’s
e
als deze bespreken (in 2013 is 1 bijeenkomst geweest; 17
oktober 2014 nieuwe gepland)

Via wg ZW4

2014

Via wg ZW4

2014

Werkwijze IROT en IRBT onvoldoende helder.
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A.6

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart partners
‘Defensie’

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Ruud Cové (BHM,
Plannen en procedures
multidisciplinair)
13 november 2014

A.6

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Op 26 juni 2014 is het samenwerkingsconvenant ondertekend tussen Defensie 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.
Om de huidige samenwerkingsafspraken voor de ‘warme’ fase te borgen en praktisch te maken,
zijn deze door de convenantpartijen samengevat in een informatiekaart ‘Defensie’. Doelgroep van
deze informatiekaart zijn de crisisfunctionarissen van de Veiligheidsregio Hollands Midden (incl.
GMK) en de crisisfunctionarissen van Defensie en de beide omgevingsdiensten in Hollands
Midden.
Aangezien de informatiekaart in 2009 voor het eerst is vastgesteld, is er voor gekozen om de
bestaande informatiekaart op basis van het nieuwe convenant en nieuwe inzichten te toetsen en
daar waar nodig aan te vullen c.q. aan te passen en te actualiseren zodat deze volledig aansluit
op het op 26 juni getekende samenwerkingsconvenant. De update van de informatiekaart heeft
plaats gevonden vanuit de gedachten dat gewenste doelen primair van belang zijn. Op de oude
informatiekaart stonden nog de beschikbare middelen vermeldt. Verder is de informatiekaart
aangepast naar de nieuwe lay-out en is er ook samenhang gekomen tussen actielijst en
informatiekaart.

3. Aandachtspunten
Wanneer het project VCMS (Verbeterd Civiel Militaire Samenwerking) van Defensie is afgerond
(eind 2014 / begin 2015) wordt de informatiekaart wederom op de actualiteitswaarde beoordeeld
en eveneens aangevuld cq aangepast waar nodig.

4. Implementatie en communicatie
De vastgestelde informatiekaart is aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden van deze
werkgroep hebben de kaart verspreid 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
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(voorzitters, IM-functionarissen, communicatieadviseurs ROT en woordvoerders CoPI). De
vertegenwoordiger van Defensie draagt zorg voor de implementatie en verspreiding van de kaart
binnen de eigen (crisis)organisatie.
De Informatiekaart is in hard-copy ter beschikking gesteld in de mappen van het CoPI en ROT.
Een digitaal exemplaar is geplaatst in het LCMS.

5. 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 18 september 2014.
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A.7
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Informatiekaart definitieve
situatie Verdiepte ligging A4
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

L. Klok / R. Cové
(Planvorming Multidisciplinair)
13 november 2014

A.7

Bijlage(n):

-

T. Bruinsma (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

2. Toelichting
Op 24 oktober 2014 is de verdiepte ligging van de A4 in de definitieve vorm in gebruik genomen.
Vanwege de versnelde ingebruikname is het planvormingtraject, het opstellen van een
informatiekaart, voor de verdiepte ligging van de A4 versneld. Op de informatiekaart staan
multidisciplinaire afspraken en aandachtspunten die gelden bij de aanpak van incidenten in de
verdiepte ligging A4 in de definitieve vorm.
De informatiekaart is tot stand gekomen in samenwerking met de partners in de Veiligheidsregio,
Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland.
Na het vaststellen van de informatiekaart is deze verspreid en geïmplementeerd onder de
crisisfunctionarissen van veiligheidsregio Hollands Midden en gedeeld met de betrokken
crisispartners.

3. Consequenties
De bestaande informatiekaart (verdiepte ligging A4 tijdelijke situatie: 6.0 variant) is vanaf 24
oktober 2014 komen te vervallen.

4. Aandachtspunten / risico’s
•

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in het kader van risicobeheersing geadviseerd
over de veiligheid van de verdiepte ligging van de A4. Rijkswaterstaat heeft niet alle adviezen
van de Veiligheidsregio Hollands Midden overgenomen. Tijdens de bespreking van de
projectopdracht planvorming verdiepte ligging A4 is in de VD gevraagd om de consequenties
voor het niet opvolgen van één van deze adviezen expliciet te maken.
Concreet gaat het om het advies van Veiligheidsregio Hollands Midden aan Rijkswaterstaat
om een calamiteitendoorsteek (cado) te realiseren tussen de parallelrijbaan en de
hoofdrijbaan in de rijrichting van Amsterdam. Het niet aanwezig zijn van een cado heeft de
volgende consequenties.
1. Aan beide zijden van de verdiepte ligging ligt in de middenberm een geboorde put t.b.v.
de bluswatervoorziening. Vanaf de geboorde put kan een brandweereenheid de droge
blusleiding vullen die de verdiepte ligging in gaat. Het vullen van de droge blusleiding
neemt ca. 10 minuten in beslag. De geboorde put in de rijrichting Amsterdam is alleen te
bereiken via de hoofdrijbaan. De dichtstbijzijnde brandweereenheden van Hollands
Midden kunnen alleen aanrijden via de parallelrijbaan en kunnen daardoor de geboorde
put niet bereiken. Voor het bereiken van de geboorde put in rijrichting van Amsterdam zal
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•

•

daarom een beroep worden gedaan op buurregio Haaglanden (post LeidschendamVoorburg). Dat heeft tot gevolg dat het langer duurt voordat er een brandweereenheid bij
de geboorde put is en daarmee duurt het ook langer voordat er water beschikbaar is in de
verdiepte ligging. Door een calamiteitendoorsteek zou de geboorde put sneller (verschil in
aanrijdtijd vanuit Hollands Midden en Haaglanden) bereikt worden en daardoor zou er ook
sneller bluswater beschikbaar zijn in de verdiepte ligging.
2. Door een calamiteitendoorsteek zou een versnelde inzet mogelijk zijn bij een incident op
de hoofdrijbaan in de rijrichting van Amsterdam.
3. De calamiteitendoorsteek zou als verbinding kunnen dienen om in geval van incident
slachtoffers af te voeren en of materieel aan te voeren (verkeerscirculatie).
4. In geval van langdurige stilstand als gevolg van een incident zou het verkeer vanaf de
hoofdrijbaan weggeleid worden via de calamiteitendoorsteek (noodcirculatie).
5. Bij een onduidelijke of foutieve locatiebepaling zouden de hulpdiensten door de
calamiteitendoorsteek tot op het laatste moment een keuze kunnen maken tussen de
parallel- of hoofdrijbaan.
Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden
(naast de calamiteitendoorsteek) een aantal andere adviezen gegeven aan Rijkswaterstaat
die niet overgenomen zijn. Hierover wordt vanuit MDRB een notitie opgesteld aan de VD.
Op de informatiekaart worden een aantal locaties benoemd waar uit de verdiepte ligging
vluchtende personen uitkomen. Deze locaties worden ingevoerd in het GMS. Dat is mogelijk
nog niet gereed als de verdiepte ligging in gebruik genomen wordt. De GMK heeft tot die tijd
een langere verwerkingstijd nodig om hulpdiensten naar deze plaatsen te sturen.
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft geen multidisciplinaire tunnelprocedure ontwikkeld
en vastgesteld. Een vastgestelde tunnelprocedure had toegepast kunnen worden bij de
planvorming voor de verdiepte ligging van de A4. In de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn
de Rijnlandroute (deel tunnel en delen verdiepte ligging) en de N206 (tunnel) in ontwikkeling.
Daarnaast is er voor de Stationstunnel in Leiden (nog) geen multidisciplinair plan
beschikbaar. Op verzoek van de VD volgt een notitie waarin ingegaan wordt op het
ontwikkelen van een multidisciplinaire tunnelprocedure voor veiligheidsregio Hollands
Midden. De tunnelprocedure kan dan als eenduidige basis dienen voor de planvorming van
tunnels en verdiepte liggingen in veiligheidsregio Hollands Midden.

5. Implementatie en communicatie
Na vaststelling is de informatiekaart aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden van deze
werkgroep 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 betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en
verspreiding van de kaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
De informatiekaart is in hard-copy ter beschikking gesteld in de mappen van het CoPI en ROT.
Een digitaal exemplaar wordt geplaatst in het LCMS. Daarnaast zal de informatiekaart gedeeld
worden met de crisispartners die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de
informatiekaart.
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De werkgroep MDOTO heeft ‘de verdiepte ligging A4’ opgenomen in het (meerjaren)oefenplan
van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

6. 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
30 oktober 2014.
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A.8
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Plan van aanpak herziening
Regionaal Risicoprofiel
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Josine Smit
(BHM/MDRB)
13 november 2014

A.8

Bijlage(n):

1

T. Bruinsma (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

2. Toelichting
Achtergrond
Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele
soorten veiligheidsrisico’s. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme,
maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een continue
bedreiging van de vitale belangen van de samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te
kunnen bieden, moeten overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger nauw samenwerken.
Elke veiligheidsregio herbergt specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio
en haar partners nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige
risico´s te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om
de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke
risico´s voor te bereiden. Ook biedt het een basis voor de risicocommunicatie naar de burgers.
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio
aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie
omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich
daardoor kunnen voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader
beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de
veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en
crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Deze
ambities worden vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan van de veiligheidsregio.
Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden het
huidige Regionaal Risicoprofiel, samen met het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal
Crisisplan, vastgesteld. Deze planvormen dienen iedere vier jaar opnieuw te worden
geactualiseerd en vastgesteld. Om eind 2015 een Regionaal Beleidsplan 2016-2019 te kunnen
vaststellen, mede gebaseerd op het geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel, dient de herziening
van het Regionaal Risicoprofiel begin 2015 in concept gereed te zijn. De rest van 2015 kan dan
worden gebruikt voor de consultatie van gemeenteraden en andere partners.
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In het werkplan 2014 van de werkgroep MDRB is de herziening en doorontwikkeling van het
Regionaal Risicoprofiel opgenomen.

3. Kader
De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal
in de vier jaar een beleidsplan vast stelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te
zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).

4. Implementatie en communicatie
Implementatie
Bij de herziening van het risicoprofiel is in het plan van aanpak ruimte opgenomen om onder
andere de hulpverleningsdiensten, gemeenten, diverse (convenant) partners en multidisciplinaire
werkgroepen te betrekken gedurende het gehele proces. Zodra het risicoprofiel gereed is wordt
de jaarlijkse actualisatie en het uitwerken van enkele risico’s per jaar belegd bij MDRB.
Communicatie
In de nieuwsbrief van de veiligheidsregio wordt een stukje opgenomen over de herziening van het
regionaal risicoprofiel. Verder worden de verschillende betrokken partijen op de hoogte gesteld
van de herziening van het regionaal risicoprofiel en wordt ze gevraagd mee te denken en input te
leveren.

5. Bijlagen
-

Plan van aanpak herziening regionaal risicoprofiel
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A.8 bijlage

Plan van aanpak
Herziening Regionaal Risicoprofiel

Veiligheidsregio Hollands Midden
Auteur: Josine Smit
Datum/Versie: 28 augustus 2014 v1.0
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Inleiding
Algemeen
Als gevolg van de Wet veiligheidsregio’s is het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
verantwoordelijk voor de totstandkoming van drie regionale planvormen: het regionaal risicoprofiel, het
beleidsplan en het crisisplan.
Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden het
Regionaal risicoprofiel (samen met het beleidsplan en crisisplan) vastgesteld. Deze planvormen
dienen iedere vier jaar opnieuw te worden herzien en vastgesteld.
Conform de wet dient het beleidsplan mede gebaseerd te zijn op het regionaal risicoprofiel. Daarom is
het van belang tijdig te beginnen met de herziening van het regionaal risicoprofiel, zodat deze kan
worden meegenomen bij de herziening van het beleidsplan en crisisplan.
Het opstellen van het regionaal risicoprofiel is opgenomen in het werkplan MDRB 2014.
Doel en opbouw van het document
Dit plan van aanpak beschrijft hoe gekomen wordt tot de herziening en doorontwikkeling van het
Regionaal Risicoprofiel. In dit document staat de projectopdracht beschreven, de fasering van het
project met de bijbehorende projectstructuur. Tot slot wordt aangegeven wat mogelijke risico’s zijn van
het project en hoe hier mee om wordt gegaan.
Achtergronden en context van het project
Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele soorten
veiligheidsrisico’s. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, maar
bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een continue bedreiging van
de vitale belangen van de samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, moeten
overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger nauw samenwerken.
Elke veiligheidsregio herbergt specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en
haar partners nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s
te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de
aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor
te bereiden. Ook biedt het een basis voor de risicocommunicatie naar de burgers.
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige
risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een
overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen
voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken
en geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische
beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van
gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van
de veiligheidsregio.
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Iedere vier jaar dient het beleidsplan van de veiligheidsregio te worden vastgesteld mede op basis van
het regionaal risicoprofiel. De gemeenteraden dienen in de gelegenheid te worden gesteld op basis
van het regionaal risicoprofiel hun wensen voor het beleidsplan kenbaar te maken.
Het beleidsplan VRHM 2012-2015 is (samen met het crisisplan en regionaal risicoprofiel) vastgesteld
op 10 november 2011. Om eind 2015 opnieuw een beleidsplan te kunnen vaststellen, mede
gebaseerd op het regionaal risicoprofiel, dient het regionaal risicoprofiel begin 2015 in concept gereed
te zijn. De rest van 2015 kan dan worden gebruikt voor de consultatie van gemeenteraden en andere
partners, zodat deze wensen meegenomen kunnen worden in het beleidsplan.
In het werkplan 2014 van de werkgroep MDRB is de herziening van het regionaal risicoprofiel
opgenomen. In bijgaande projectopdracht wordt akkoord gevraagd om te starten met het
herzieningsproces dat begint met het opstellen van het plan van aanpak.
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Projectopdracht
Alvorens wordt ingegaan op de fasering en activiteiten, wordt eerst beschouwd wat de projectopdracht
is, wat de doelstelling van het project is en waar het project aan moet voldoen.
Doelstelling van het project
Het doel van het project ‘Herziening Regionaal Risicoprofiel’ is het huidige Regionaal Risicoprofiel te
herzien en door te ontwikkelen. Dit moet leiden tot een vernieuwd regionaal risicoprofiel dat bruikbaar
is als input voor het regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan. Doel is het nieuwe conceptregionaal risicoprofiel begin 2015 beschreven en gereed te hebben voor besluitvorming door het
bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden.
Opdrachtomschrijving
Het projectteam heeft de opdracht het nieuwe Regionaal Risicoprofiel 2015-2019 op te stellen. Hierbij
is als uitgangspunt meegegeven:
- De landelijke handreiking Regionaal Risicoprofiel als methodiek te gebruiken voor het
opstellen van het Regionaal Risicoprofiel VRHM.
- Meer te investeren op de risico-inventarisatie zodat deze beter onderbouwd is met (reeds
bestaande) onderzoeken, gegevens en andere data.
- Te kiezen voor een thematische aanpak van risico’s. Per thema worden risico’s met partners
geanalyseerd. Hierdoor wordt meer diepgang bereikt per thema en kan efficiënter worden
gewerkt.
- Het eindproduct te laten bestaan uit een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s,
inclusief een voorstel welke risico’s de komende jaren worden aangepakt met partners
conform de nieuwe, landelijke methodiek voor capaciteitenanalyse.
Uit voorgaande vloeit voort dat er geen scenario’s voor alle prioritaire risico’s meer worden opgesteld.
Hiervoor in de plaats worden jaarlijks 2 of 3 risico’s uitgewerkt met partners conform de nieuwe
landelijke methodiek voor capaciteitenanalyse. Deze uitwerking vormt geen onderdeel van dit plan van
aanpak, maar zal als een reguliere taak in het werkplan van de werkgroep risicobeheersing worden
opgenomen.
Resultaatomschrijving
Het regionaal risicoprofiel omvat een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio
aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden.
De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten
incidenten die zich daardoor kunnen voordoen.
In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens beoordeeld, vergeleken en
geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio de ambities voor
de risico- en crisisbeheersing vastleggen en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar
afstemmen.
Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt beschreven op regionaal niveau. Het
landelijke en lokale niveau worden daarbij meegenomen. Ook vindt afstemming plaats met
omliggende regio’s, ten behoeve van hun risicoprofielen en grensoverschrijdende risico’s.
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Afbakening
Dit plan van aanpak beschrijft alleen het proces om te komen tot een inhoudelijke herziening en
doorontwikkeling van het regionaal risicoprofiel.
Dit plan van aanpak beschrijft niet het proces om te komen tot de vaststelling van het herziende
regionaal risicoprofiel in de betrokken gemeenteraden. Dit wordt beschouwd als een apart traject en
maakt geen onderdeel uit van het plan van aanpak. Hiervoor dient in samenhang met het beleidsplan
en crisisplan een part plan van aanpak te worden opgesteld. Door het meenemen van betrokken
partners bij het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel wordt de besluitvorming wel voorbereid.
Randvoorwaarden
In dit plan van aanpak wordt een financiële stelpost opgenomen. Uit dit budget kunnen kosten als
vergaderkosten, drukwerk, communicatie en gebruikmaking van databanken voldaan worden.
Wanneer gedurende de voortgang van het project bijzondere uitgaven noodzakelijk zijn, gebeurt dit na
goedkeuring van de opdrachtgever.
Relaties met andere projecten
Zoals hierboven aangegeven heeft dit project een nauwe samenhang met het regionaal beleidsplan
en in mindere mate het regionaal crisisplan. Conform de Wet veiligheidsregio’s dient het beleidsplan
mede gebaseerd te zijn op het regionaal risicoprofiel. Op basis van het regionaal risicoprofiel kan het
bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en
crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afstemmen.
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Fasering en activiteiten
Fasering
De uitvoering van het plan van aanpak wordt opgedeeld in drie hoofdfases, de risico-inventarisatie, de
risicoanalyse en het concept regionaal risicoprofiel. Tot slot wordt de vaststelling van het concept
regionaal risicoprofiel meegenomen in de planning. Zoals aangegeven bij de afbakening wordt de
consultatie van de gemeenteraden en de daaropvolgende definitieve vaststelling van het regionaal
risicoprofiel niet meegenomen in dit plan van aanpak.

Hoofdactiviteiten per fase
Plan van aanpak (juli-augustus 2014)
Startbijeenkomst projectteam
Bespreken plan van aanpak in mdrb
Bespreken plan van aanpak in HO 1/9/14
Vaststellen plan van aanpak in VD 6/10/14
Informeren DB VRHM over plan van aanpak in DB 30/10/14
Artikel in nieuwsbrief VRHM
Uitvoering plan van aanpak (september 2014-februari 2015)
Risico-inventarisatie (september-december 2014)
Bijeenkomsten projectteam
Partners informeren dat proces gestart gaat worden en wanneer ze aan bod komen
Inventarisatie risico’s door projectteam
- inventarisatie uit risicokaart halen
(uiterlijk 15 september 2014)
- inventarisatie/gebruik risicokaart kenbaar maken aan mov-ers en gelegenheid geven aan te
vullen (uiterlijk 1 oktober 2014)
- data risicokaart aanvullen met actuele gegevens (incl. toekomstige ontwikkelingen) (uiterlijk
15 oktober)
Aanvullen risico-inventarisatie met gegevens van kolommen en multi werkgroepen (incl.
toekomstige ontwikkelingen) (uiterlijk 15 oktober)
Aanvullen risico-inventarisatie met gegevens van omliggende regio’s (incl. toekomstige
ontwikkelingen) (uiterlijk 15 oktober)
Aanvullen risico-inventarisatie met gegevens van andere partners per thema in
brainstormgroep (incl. toekomstige ontwikkelingen) (uiterlijk 1 december)
Opstellen concept risico-inventarisatie (uiterlijk 15 december)
Bespreken inventarisatie in MDRB (tussentijds informeren en december 2014 concept)
Bespreken inventarisatie in mov-clusters (mail voor 1 oktober, presentaties in januari)
Bespreken inventarisatie in HO december 2014 en VD januari 2015
Vaststellen inventarisatie in DB januari 2015
Informeren AB VRHM over inventarisatie in thema-AB februari 2015
Artikel in nieuwsbrief VRHM
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Risico-analyse (januari 2015)
Analyse van risico’s door projectteam
Beoordelen risico’s op impact en waarschijnlijkheid
Aanvullen risicoanalyse met partners (per thema in brainstormgroep)
Bespreken concept-analyse in MDRB
Bespreken concept-analyse in HO en VD februari 2015
Vaststellen concept-analyse in DB februari 2015
Informeren AB VRHM over risico-analyse in vergadering van maart 2015
Artikel nieuwsbrief VRHM
1e concept-risicoprofiel (februari 2015)
Opstellen risicodiagram door projectteam
Bespreken 1e concept-risicoprofiel + concept-voorstel welke risico’s de komende jaren
worden aangepakt met partners conform de nieuwe, landelijke methodiek voor
capaciteitenanalyse in MDRB
Bespreken 1e concept-risicoprofiel + concept-voorstel welke risico’s de komende jaren
worden aangepakt met partners in HO en VD maart 2015.
Vaststellen 1e concept-risicoprofiel + concept-voorstel welke risico’s de komende jaren
worden aangepakt met partners in DB april 2015
Informeren AB VRH over 1e concept-risicoprofiel + concept-voorstel welke risico’s de
komende jaren worden aangepakt met partners.
1e concept-risicoprofiel toesturen naar omliggende veiligheidsregio’s.
Meedenken met projectteam over pva dat verantwoordelijk wordt voor het
besluitvormingstraject bij raden en definitieve besluitvorming regionaal risicoprofiel in AB
2015.
Bespreken concept risicoprofiel met MOV-ers en afstemmen verdere besluitvorming
Gedeeltelijke overdracht project aan projectteam dat verantwoordelijk wordt voor
besluitvormingstraject raadsleden en definitieve besluitvorming regionaal risicoprofiel in AB
2015.
Evaluatie (maart 2015)
Bijeenkomst projectteam
Evaluatie met partners en betrokkenen over proces totstandkoming regionaal risicoprofiel

Uitgangspunten
Gedurende het proces worden de volgende uitgangspunten meegenomen:
- De landelijke handreiking Regionaal Risicoprofiel als methodiek te gebruiken voor het
opstellen van het Regionaal Risicoprofiel VRHM.
- Meer te investeren op de risico-inventarisatie zodat deze beter onderbouwd is met (reeds
bestaande) onderzoeken, gegevens en andere data.
- Te kiezen voor een thematische aanpak van risico’s. Per thema worden risico’s met partners
geanalyseerd. Hierdoor wordt meer diepgang bereikt per thema en kan efficiënter worden
gewerkt.
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-

Het eindproduct te laten bestaan uit een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s,
inclusief een voorstel welke risico’s de komende jaren worden aangepakt met partners
conform de nieuwe, landelijke methodiek voor capaciteitenanalyse.
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Projectstructuur
Projectorganisatie
Stuurgroep
De Veiligheidsdirectie fungeert als stuurgroep; de voorzitter H. Meijer is opdrachtgever. De VD is
ambtelijk eindverantwoordelijke voor het laten opstellen van het regionaal risicoprofiel.
MDRB
De verantwoordelijkheid voor het opleveren van een nieuw regionaal risicoprofiel is weggezet bij de
multidisciplinaire werkgroep risicobeheersing (MDRB) en is opgenomen in hun werkplan 2014. De
werkgroep MDRB borgt de herziening en doorontwikkeling van het regionaal risicoprofiel en houdt de
voortgang en de kwaliteit van de (tussen)producten in de gaten. De leden van MDRB hebben het
mandaat vanuit hun kolom en dragen zorg voor de interne terugkoppeling in de kolom. Ook zorgen zij
voor draagvlak binnen de kolom voor de uitkomsten van de projectresultaten.
De projectleiding is belegd bij de werkgroep risicobeheersing (MDRB). Namens MDRB is J. Smit
projectleider. Zij zal regelmatig de voortgang van het opstellen van het regionaal risicoprofiel
terugkoppelen aan MDRB. Tevens zal zij de input, verkregen uit MDRB, op de tussenproducten
meenemen in de verdere uitwerking ervan.
Projectteam:
Het opstellen van het risicoprofiel wordt begeleid door een projectteam. Zij zijn verantwoordelijk voor
het opstellen van de tussen- en eindproducten en voor de voorbereiding en organisatie van de
expertbijeenkomsten. Het projectteam bestaat uit:
- Projectleider: J. Smit, BHM
- Projectsecretaris: J.Helling, BHM
- Project ondersteuning: B. van der Heide, GHOR
- Projectlid: L. Klok, BHM
- Projectlid: A. Heus, BGC
- Projectlid: E. Meijer, BHM
- Projectlid: R. van Sabben, BHM
- Projectlid: B. Achten, VB
- Agendalid: H. Lenten. Defensie
- Agendalid: Communicatie
1

Variabele bezetting projectteam/Brainstormgroep :
Het projectteam maakt gebruik van een grotere brainstormgroep, bestaande uit diverse partners, om
haar ideeën en voortgang te bespreken en te toetsen. Deelnemers van deze brainstormgroep worden
ook in kleiner verband gevraagd aan te sluiten bij het projectteam om specifieke thema’s uit het
risicoprofiel uit te werken.
De brainstormgroep bestaat uit de leden van het projectteam, leden van MDRB en tenminste de
volgende partners:
- Defensie - Regionaal Militair Commando-West
- Hoogheemraadschap van Rijnland
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
- Omgevingsdienst Midden-Holland
1

De genoemde partijen bij de variabele bezetting zullen in de loop van het traject betrokken worden.
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-

Omgevingsdienst West-Holland
Drinkwaterbedrijven als Vitens
Regionale omroepen
Zorgsector (zorginstellingen, huisartsen)
Rijkswaterstaat
Energieleveranciers
Telecom
Pro-rail en NS
etc

Capaciteitsplanning
De benodigde uren:
projectteam + brainstormgroep
- Projectleider: J. Smit, BHM
425 uur
- Projectsecretaris: n.n.t.b.
250 uur
- Project ondersteuning: B. van der Heide, GHOR
100 uur
- Projectlid: L. Klok, BHM
50 uur
- Projectlid: A. Heus, BGC
50 uur
- Projectlid: E. Meijer, BHM
50 uur
- Projectlid: R. van Sabben
50 uur
- Projectlid: B. Achten, Beleidsmedewerker VB
100 uur
- Agendalid: H. Lenten. Defensie
- Agendalid: Communicatie
De bijeenkomsten voor het projectteam worden inhoudelijk voorbereid door de projectleider en
projectsecretaris. De werkgroep komt ongeveer 1 keer per 3 weken bij elkaar. Capaciteit projectteam
2
totaal: circa 180 uur. Voor de projectgroepleden is 25 uur voor het projectteam en 25 uur voor de
brainstormgroep aangehouden.
De brainstormgroep komt, afgezien van enkele plenaire sessies, bijeen afhankelijk van het thema.
3
Capaciteit brainstormbijeenkomst totaal: 200 uur.
De verdeling van de uren wijkt enigszins af van de verdeling zoals opgenomen in het werkplan mdrb
2014 voor het regionaal risicoprofiel (425 uur voor projectleider, 350 uur voor projectsecretaris en 40
uur voor de kolomvertegenwoordigers). In totaal wordt de benodigde capaciteit voor het project
Risicoprofiel geschat op 900 uur. Dit is inclusief deelname door de projectleider aan het landelijk
Netwerk Regionaal Risicoprofiel.
Besluitvormingsstructuur
Na iedere fase van het traject (risico-inventarisatie, risicoanalyse en concept regionaal risicoprofiel),
worden de stukken aangeboden aan het bestuur. Hierbij wordt in eerste instantie MDRB
geïnformeerd, gevolgd door het HO, VD, en eventueel DB en AB. Daarbij wordt ten minste ieder
kwartaal terugkoppeling gegeven omtrent de voortgang van het project aan het hoofdenoverleg en de
Veiligheidsdirectie. Waar nodig wordt ook tussentijds het (Dagelijks) Bestuur geïnformeerd. Daarnaast
wordt bij afwijkingen van het plan van aanpak terugkoppeling gegeven aan MDRB en het
Hoofdenoverleg.
2
3

10 overleggen x 1,5 uur x 6 werkgroepleden + uren voorbereiding en uitwerking.
4 overleggen x 2,5 uur x 15 leden brainstormgroep + uren voorbereiding.
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Beheersing van het project
Risicomanagement
• Het regionaal risicoprofiel vormt mede de basis voor het beleidsplan. Het is van belang dat deze
projecten nauw met elkaar verbonden blijven. Ten tijde van het opstellen van de projectopdracht is
de aanpak van het nieuw op stellen regionaal beleidsplan nog niet bekend. Voorkomen moet
worden dat de inhoud en planning van beide documenten los van elkaar tot stand komen.
• Het regionaal risicoprofiel is één van de wettelijke sturingsdocumenten van de VRHM. Het is van
groot belang dat er een breed draagvlak is voor de inhoud van het plan, zowel op ambtelijk als op
bestuurlijk niveau. In het plan van aanpak wordt opgenomen dat er regelmatig terugkoppeling
plaatsvindt over de voortgang (inhoudelijk en procesmatig).
• Bij het opstellen van het regionaal risicoprofiel wordt input gevraagd van vele partners. De
medewerking en beschikbare capaciteit van de betrokken partners zijn van cruciaal belang om
met het projectteam te komen tot het gewenste eindproduct.
• Het regionaal risicoprofiel vormt mede de basis voor het op te stellen regionaal beleidsplan. Doel
is om begin 2015 het concept-regionaal risicoprofiel gereed te hebben voor besluitvorming door
het bestuur van de VRHM. De planning in het plan van aanpak zal hierop worden afgestemd.
Bij een project als de ontwikkeling van het risicoprofiel voor de Veiligheidsregio Hollands Midden, zijn
er risico’s die het project tegen kunnen werken.
Risico: Het bestuur wijst het ontwikkelde risicoprofiel af.
Tegenmaatregel: Tijdig de portefeuillehouder, de Veiligheidsdirectie en het Bestuur tussentijds
informatie verstrekken over wat het project inhoudt en wat de stand van zaken is.
Risico: Geen medewerking uit de regio of van externe partijen.
Tegenmaatregel: Gemeenten, partners en andere partijen in vroeg stadium informeren over het
project. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd.
Risico: Het risicoprofiel is niet op tijd gereed. De rondgang langs de gemeenteraden zal veel tijd in
beslag nemen, waardoor mogelijk het regionaal risicoprofiel niet tijdig kan worden vastgesteld.
Tegenmaatregel: Er wordt gewerkt met een strakke planning. Inhoudelijk zal het concept-risicoprofiel
tijdig afgerond zijn, waardoor deze in concept meegenomen kan worden in andere processen.
Een risicoprofiel is nooit af; de omgeving verandert altijd en dat zal in een risicoprofiel meegenomen
moeten worden. Het risicoprofiel dient wel voldoende basis te hebben voor verdere beleidsvorming.
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Tijdsplanning
Fase
Voorbereiding

Uitvoering

Besluitvorming

Evaluatie

Activiteit
Plannen eerste bijeenkomst
projectteam
Opstellen plan van aanpak
e
Plannen 1 brainstorm
Uitvoeren risico-inventarisatie
Aanvullen risico-inventarisatie met
andere gegevens
Uitvoeren risicoanalyse
Aanvullen risicoanalyse met partners
Opstellen scenario’s per thema met
partners
Opstellen risicodiagram
e
Opstellen 1 concept risicoprofiel
Bespreken risicoprofiel
Plan van aanpak in Hoofdenoverleg

Door wie
Projectleiding

Deadline
1-8-2014

projectteam
projectteam
projectteam
Brainstormgroep

1-9-2014
1-9-2014
1-11-2014
1-12-2014

projectteam
Brainstormgroep
Brainstormgroep

1-2-2015
1-2-2015
1-2-2015

Projectteam
Projectteam
Brainstormgroep
Projectteam

15-2-2015
1-3-2015
1-3-2015
15-9-2014

Plan van aanpak in Veiligheidsdirectie
Bespreking risicoinventarisatie HOVD-DB
Bespreken risicoanalyse
HO-VD-DB
Vaststellen concept risicoprofiel
Dagelijks Bestuur
Evalueren proces totstandkoming
risicoprofiel.

Projectteam
Projectteam
Projectteam

6-10-2014
Januari
2015
Maart 2015

Projectteam

April 2015

Projectteam

2015

Gereed
√

Financiën
Voor het project is € 2.000,- begroot vanuit het budget bestemmingsreserve Samenwerken Loont. Uit
dit budget kunnen kosten als vergaderkosten, drukwerk, communicatie en gebruikmaking van
databanken voldaan worden.
Kwaliteit van het resultaat
Om te borgen dat het resultaat voldoet aan de verwachtingen van het bestuur, worden deelproducten
aangeboden. Deze worden allereerst getoetst door MDRB en de brainstormgroep. Als deze partijen
zich kunnen vinden in het resultaat, worden de stukken aangeboden aan het HO, VD en indien van
toepassing DB en AB.
Informatievoorziening / Communicatie
Ieder kwartaal wordt terugkoppeling gegeven omtrent de voortgang van het project aan het
hoofdenoverleg en de Veiligheidsdirectie. Waar nodig wordt ook tussentijds het (Dagelijks) Bestuur
geïnformeerd. Daarnaast wordt bij afwijkingen van het plan van aanpak terugkoppeling gegeven aan
MDRB en het Hoofdenoverleg.
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Periodiek wordt gecommuniceerd over de voortgang van het project via de website en nieuwsbrief van
de VRHM.
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A.9
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Tweede voortgangsrapportage
VRHM (januari - juli 2014)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

B. Achten (VB)

Datum:

13 november 2014

A.9

Bijlage(n):

1

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

2. Toelichting
Bestuurlijk is afgesproken om de uitvoering van het multidisciplinaire Regionaal Beleidsplan
VRHM in de P&C-cyclus op te nemen. Om de voortgang van het Regionaal Beleidsplan VRHM
2012-2015, de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en overige bestuurlijke
besluiten (o.a. naar aanleiding van evaluaties, systeemtest) te kunnen monitoren, is een
voortgangsrapportage ontwikkeld.
Resultaten
De eerste twee jaar van het Regionaal Beleidsplan zijn gepasseerd. Geconcludeerd kan worden
dat veel actiepunten voortvarend zijn opgepakt. De nu voorliggende voortgangsrapportage blikt
terug op de eerste zeven maanden van dit jaar en geeft aan wat de behaalde resultaten zijn. De
uitkomsten zijn inzichtelijk gemaakt via een zogenaamd ‘stoplichtensysteem is (groen=conform
planning, oranje= vraagt aandacht, rood= planning loopt uit)’.
Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
De uitvoering van de actiepunten voor beleidsprioriteit ‘versterking gemeentelijke kolom’ liggen op
koers. Belangrijkste ontwikkeling voor de Oranje Kolom is het vervolg op en de effecten van het
(landelijke) traject ‘bevolkingszorg op orde 2.0’. Samen met de uitkomsten van de scan 2-meting,
de discussie over het normenkader, zal deze ontwikkeling voor de regio verder worden
uitgewerkt. De regionale rapportage van de scan 2-meting is inmiddels afgerond. Voor de verdere
uitwerking van bevolkingszorg 2.0 is, in opdracht van de regiegroep gemeenstesecretarissen, een
projectgroep samengesteld. Eind 2014 worden de resultaten verwacht.
Bij gelegenheid van de bestuurlijke bespreking van de jaarrekening 2012 (in juni 2013) is een
bedrag van €306.250 ten laste van het resultaat van 2012 gereserveerd voor een aantal
prioriteiten in het kader van de versterking van de gemeentelijke kolom.
Deze prioriteiten betreffen de volgende onderwerpen:
• Nieuwe opleiding training OvD Bevolkingszorg
• Professionalisering crisiscommunicatie
• Versterking algemeen Opleiden/Trainen/Oefenen Oranje Kolom algemeen
• Kosten uitvoering landelijke afspraken bovenregionale crisiscommunicatie
• Kosten uitvoering landelijke afspraken Slachtofferregistratiesysteem
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Met de beschikbaar gestelde reserve kunnen de kosten van de bovengenoemde activiteiten
worden bestreden over een periode van drie jaar, te weten, 2013, 2014 en 2015.
Voor de dekking van deze kosten na 2015 zullen in de komende tijd alternatieve
dekkingsvoorstellen worden gezocht. Mocht dit niet lukken, dan zullen de gemeenten rekening
moeten houden met verhoging van de inwonerbijdragen.
Op dit moment is slechts zicht op een beperkte alternatieve dekking (eigenlijk alleen voor de
kosten SIS, wegens het wegvallen van de bijdragen aan het Rode Kruis).
Een waarschuwing dat de inwonerbijdragen vanaf 2016 dienen te worden verhoogd, lijkt op zijn
plaats.
Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
In partnerschappen wordt goed geïnvesteerd. De netwerkorganisatie krijgt steeds meer vorm.
Ook in projecten (bijv. informatiepreparatie hoogwater) wordt het partnerschap breed ingezet.
Aandachtspunten zijn de borging en het beheer van afspraken. Het opstellen van het convenant
met het Openbaar Ministerie verloopt moeizaam. In de uitvoering is oefenen een aandachtspunt.
Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Een aantal onderwerpen vraagt nog bijzondere aandacht, zoals blijkt uit de in 2013 gehouden
systeemoefening Sleutelhanger. Informatiemanagement/netcentrisch werken is er daar één van.
Er is een intensieve samenwerking opgezet tussen de werkgroepen netcentrisch werken en
opleiden, trainen, oefenen rondom informatiemanagement. Zo wordt er dit jaar flink geïnvesteerd
in opleidingen voor de sectie Informatiemanagement. Ook wordt geïnvesteerd in het samenspel
tussen de Informatiemanagers (IM’ers) van de verschillende crisisteams en tussen IM’ers en
Operationeel Leiders in het ROT. De landelijk aangereikte LCMS-formats zijn geïmplementeerd
en in gebruik. Het netcentrisch werken in sommige monodisciplines vraagt om versterking. De
visie omgang vertrouwelijke situatie stagneert vanwege tijd-/capaciteitsproblemen bij de trekker.
Het landelijk traject ‘handboek plot’ is vertraagd. Het project informatiepreparatie Hoogwater wordt
benut als showcase om te onderzoeken hoe informatiemanagement kan bijdragen aan het
kunnen nemen van goede besluiten.
Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
Na de vaststelling van het plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2 in het
AB van november 2013 is voortvarend van start gegaan met de implementatie ervan. Per 1 juli
2014 zijn de nieuwe regionale pools voor een aantal cruciale rollen opgeleid en beschikbaar voor
inzet bij een calamiteit. Dit najaar (10 november 2014) vindt een uitgebreide training/oefening
plaats voor alle rollen in het actiecentrum communicatie.
Risicobeheersing
In oktober start de nieuwe functie van evenementencoördinator en vindt invulling van het
evenementencoördinatiepunt plaats. Het coördinatiepunt functioneert als ‘loket’ waar gemeenten
hun aanvraag voor een vergunning kunnen indienen en hulpdiensten hun advies kunnen afgeven.
De evenementencoördinator maakt van deze verschillende adviezen één advies voor gemeenten.
De nog op te stellen multidisciplinaire visie op risicobeheersing loopt vertraging op door
capaciteitsproblemen. Ook de werving van het coördinatiepunt risicobeheersing loopt vertraging
op die doorwerkt in de uitvoering van andere activiteiten. Verwachting is de vacature voor het
coördinatiepunt risicobeheersing eind van het jaar te kunnen invullen. Op basis van nieuwe
inzichten in risicocommunicatie, ingegeven door een sessie met een externe deskundige, is
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besloten risicocommunicatie anders in te steken. Besloten is om de beschikbare capaciteit in te
zetten op het ontwikkelen van een webpagina Hollands Midden Veilig! Deze nieuw te ontwikkelen
website wordt aan de website van de VRHM toegevoegd om zo aan de nieuwe inzichten van de
risicocommunicatie te voldoen. De campagne Uitval Nutsvoorzieningen vervalt hiermee.
Incidentbestrijding en herstel
Alarmering en opschaling blijven aandachtspunten zoals gebleken is uit de in 2013 gehouden
systeemtest Sleutelhanger. Deels ligt de verklaring hiervoor in het feit dat een aantal
1
verbeteracties is uitgesteld totdat de verhuizing van de meldkamer naar De Yp heeft
plaatsgevonden. Deels is een aantal acties nog niet opgepakt (bijvoorbeeld monitoren en oefenen
van opkomsttijden). Daarnaast blijken niet alle doorgevoerde verbeteracties afdoende te werken
zoals de controlemaatregelen om de volledigheid van de alarmering te garanderen. Op basis van
de geconstateerde verbeterpunten voor alarmeren en opschalen uit de systeemtest Sleutelhanger
is een aanvullende analyse opgesteld, voorzien van conclusies en aanbevelingen die in het vierde
kwartaal aan het bestuur wordt voorgelegd.
Bedrijfsvoering
Het programma M-A-M (Meer-Anders-Minder) ligt op koers. Er is een discussienotitie opgesteld
op basis van samenhangende zoekrichtingen die op 25 september 2014 meningvorming in een
thematische vergadering van het Algemeen Bestuur te besproken.
De implementatie van de nieuwe werkwijze bij de evaluatie van GRIP-incidenten ligt op koers.
Een aantal actiepunten dat samenhangt met de meldkamer kan nog niet uitgevoerd worden. De
concept-rapportage Nulmeting meldkamer Hollands Midden in het kader van de Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO) ligt ambtelijk voor ter beoordeling en advisering voor bestuurlijke
accordering. De Due Diligence Commissie heeft een concept-protocol opgesteld op basis
waarvan zij haar advies uitbrengt en gevraagd om opmerkingen.

3. Kader
Het regionaal beleidsplan VRHM 2012-2015, de werkplannen 2014 van de multidisciplinaire
werkgroepen en kolommen en bestuurlijke afspraken n.a.v. evaluaties.

4. Implementatie en communicatie
De voortgangsrapportage verschijnt drie keer per jaar.
Op basis van de geconstateerde verbeterpunten uit de systeemtest Sleutelhanger (2013) is een
aanvullende analyse opgesteld, voorzien van conclusies en aanbevelingen die verwerkt worden in
de werkplannen 2015 van de werkgroepen en kolommen.

5. Bijlagen
De voortgangsrapportage VRHM januari - juli 2014.

6. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur 30 oktober 2014: Kennis genomen van voortgangsrapportage.
Veiligheidsdirectie 6 oktober 2014: Vaststellen concept-voortgangsrapportage en deze ter
kennisname aan te bieden aan het Bestuur.

1

Mede nav de systeemoefening 2012 is een integrale analyse alarmeren opgesteld met bijbehorende verbeteracties
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Voorwoord
Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van het jaar 2014 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM). Het is bedoeld als sturingsstrument voor de Veiligheidsdirectie en verschijnt drie keer per jaar.
De eerste keer na drie maanden, de tweede na zeven maanden, de laatste na elf maanden.
De voortgangsrapportage geeft een momentopname van de uitvoering van de jaarschijf 2014 van het
Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015 en de actiepunten die voortkomen uit evaluatierapporten (o.a.
Tops, systeemtest ‘Paperclip’).
De voortgangsrapportage geeft antwoord op de vraag: ‘worden de voorgenomen activiteiten uit het
Beleidsplan en evaluatierapporten uitgevoerd binnen de grenzen van tijd, kwaliteit en capaciteit’. Op basis
van de gerealiseerde uitvoering van de jaarplannen van de kolommen en de multidisciplinaire
1
werkplannen van de werkgroepen wordt de voortgangsrapportage opgesteld.
Als alles volgens planning verloopt, scoort een activiteit groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op
gegeven. Als een activiteit in dit jaar zeker niet meer gerealiseerd kan worden, is de score rood. Uiteraard
volgt er dan een toelichting op wat er aan de hand is. Als er op één van de aspecten tijd, kwaliteit en
capaciteit verstoring optreedt of een ander risico speelt, wordt de kleur geel gegeven. Ook dan volgt er
een toelichting én wordt uitgelegd op welke wijze geprobeerd wordt bij te sturen om het resultaat zo
mogelijk alsnog te halen. Als een actiepunt is afgerond, is dat gearceerd aangegeven. De scores worden
gegeven op basis van de voortgang van de werkplannen van de kolommen en de werkplannen van de
werkgroepen.
In het eerste deel van de voortgangsrapportage vindt u de voortgang van de actiepunten die voortkomen
uit evaluatierapporten zoals die van de systeemtest ‘Paperclip’. In het tweede deel komt de uitvoering van
het Regionaal Beleidsplan aan de orde. In de bijlage ten slotte is de voortgang van de werkplannen van de
werkgroepen weergegeven.
De concept-voortgangsrapportage VRHM wordt eerst in het HO besproken. De kolommen en de
werkgroepen leveren de input hiervoor aan (de scores en toelichtingen op de vier beleidsprioriteiten,
risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel, bedrijfsvoering en kwaliteitszorgsysteem en de stand van
zaken van de werkplannen).
Hierna vindt bespreking van de voortgangsrapportage in de Veiligheidsdirectie plaats en worden de
kleurscores en toelichtingen (al dan niet aangepast) door de Veiligheidsdirectie vastgesteld.

1

Het betreft de werkplannen van de GHOR, GMK, Oranje Kolom en de Brandweer en de multidisciplinaire werkplannen van MDRB,
MDOP, MDOTO, MDNCW, MDI en MDC.
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Deel I
Actiepunten die voortkomen uit evaluatierapporten
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Integrale analyse alarmeren personen en instanties door de GMK
Hollands Midden
Aanleiding
Tijdens de systeemtest ‘Paperclip’ in 2012 is gemeld dat enkele functionarissen niet gealarmeerd zijn door
de GMK, terwijl dat gelet op de GRIP-situatie wel had gemoeten. Ook bij een aantal eerdere GRIPsituaties is twijfel ontstaan of sommige functionarissen onterecht niet zijn gealarmeerd.
Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is (geweest) van een structurele
(gedeeltelijk) falende alarmering en of eventuele oorzaken daarvan van technische, organisatorische of
menselijke aard zijn.
Op basis van een analyse van de werkwijze bij alarmering en de aspecten die een rol kunnen spelen bij
eventuele fouten in de alarmering zijn verbetermaatregelen voorgesteld.
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft in haar vergadering van 28 maart kennis genomen van de eventuele
oorzaken van (gedeeltelijk) falende alarmering. Besloten is onderstaande actiepunten ter verbetering van
het alarmeringsproces uit te (laten) voeren onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsdirectie.
Legenda
Groen
Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Geel
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Maatregelen ter verbetering proces
alarmeren
Stap 1: de beslissing voor GRIP
1a Aanscherpen GRIP procedure
op het punt dat de
burgemeester (GRIP 3) en de
voorzitter van de
veiligheidsregio (GRIP 4) de
beslissing tot het afkondigen
van GRIP 3 of GRIP 4 in
overleg met de Operationeel
Leider ROT nemen. De
Operationeel Leider (ROT)
informeert daarover vervolgens
de Caco, die de centralisten
opdacht geeft tot alarmeren
in geval van GRIP 4 stemmen
de voorzitter veiligheidsregio en
de Operationeel Leider ROT
expliciet af welke gemeenten
moeten worden gealarmeerd
(brongebied en effectgebied). [is
ook een verbeterpunt voor
processtap 2]

Actiehouder

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Voortgang

Toelichting op voortgang

MDOP
De taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de functionarissen
tijdens een GRIP 3 of 4 situatie zijn
beschreven in de GRIP-regeling.
De procedurestappen zijn nog een keer onder
de aandacht gebracht van de Operationeel
Leiders. Dit onderwerp wordt tevens als
aandachtspunt meegenomen in de trainingen.
Het actiepunt kan hiermee worden
beschouwd als afgedaan.

De procedurestappen zijn nog een keer onder
de aandacht gebracht van de Operationeel
Leiders. Dit onderwerp wordt tevens als
aandachtspunt meegenomen in de trainingen.
Het actiepunt kan hiermee worden
beschouwd als afgedaan.
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1b

1c

1d

beslissing over het al dan niet
opnemen van ‘bestuurlijke
GRIP’ in de uitgangspunten
voor opschaling in het
Regionaal Crisisplan of
duidelijkheid verschaffen over
het alternatief (ROT zonder
CoPI) in voorbereidingsscenario
en in scenario wel afstemming
gewenst maar geen
duidelijke/eenduidige
‘incident’locatie.
Herhaald onder de aandacht
brengen GRIP-procedure, in het
bijzonder voor GRIP 3 en GRIP
4 situaties als onderdeel van
Opleiden, Trainen en Oefenen
van crisisfunctionarissen
Blijvend aandacht besteden aan
de rol van de Caco om de
actuele GRIP-situatie te kennen,
de centralisten daarover te
informeren en de tijdige,
correcte alarmering (opschaling)
daarbij te laten uitvoeren en die
te controleren. [is ook een
verbeterpunt voor processtap 2]

Onderzoeken mogelijkheid
visuele weergave actueel GRIPniveau op de meldkamer

Het begrip ‘bestuurlijke GRIP’ lijkt in de
praktijk tot verwarring te leiden. Het gaat om
het activeren van het ROT zonder een CoPI.
Als oplossing heeft het GMK het begrip
‘Voorbereidend ROT’ in GMS
geïmplementeerd, wat voorziet in activeren
van het ROT, zonder CoPI. Het actiepunt kan
hiermee worden beschouwd als afgedaan.

MDOTO

Dit vormt een standaard onderdeel van het
OTO- programma. Het actiepunt kan hiermee
worden beschouwd als afgedaan.

Manager
GMK HM

Na de oefening Paperclip is aan de
alarmering, per discipline, een pagercode
toegevoegd die door de Caco wordt
ontvangen. Bij opschaling zal de Caco 3 maal,
1 keer per discipline, een alarmering moeten
ontvangen. Hierdoor kan de Caco controleren
of de 3 disciplines daadwerkelijk zijn
opgeschaald. Dit laat onverlet dat de Caco
zelf alert moet blijven op de alarmering en dit
punt onderwerp blijft van training. Actie is
afgerond.
Het GRIP-niveau wordt visueel (op
beeldscherm centralist en op camerawand)
geprojecteerd, echter nog onvoldoende
duidelijk. De videowall op De Yp zal worden
aangepast en de offerte voor die aanpassing
(€11.500) ligt op dit moment, augustus 2014,
bij de Politie.

Manager
GMK HM

Stap 2: het versturen van de alarmering door de centralist
2a Onderzoeken mogelijkheid
Manager
alarmering 1 druk op de knop
GMK HM

90% van de te alarmeren functionarissen
wordt middels één druk op de knop door de
brandweer gealarmeerd. Voor 10% van de
funtionarissen kan dat nooit (want
incidentafhankelijk of plaatsgebonden) en
vergt dit altijd handmatige alarmering door de
centralist, die daar middels
inzetvoorstellijstten (IV+) bij wordt
ondersteund. Actiepunt is afgerond.
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2b

Vastleggen afspraken over
actualisatie alarmeringslijsten
crisisfunctionarissen per kolom

2c

Opstellen checklists 2 fase
alarmering voor functionarissen
die zelf moeten ‘door’ alarmeren

2d

Onderzoeken mogelijkheid
ander alarmeringssysteem
crisisfunctionarissen met
mogelijkheid voor controle
ontvangst alarmering en
terugmelden van de opkomst

2e

Aandacht centralist en Caco
voor maximale lengte
pagertekst

Manager
GMK HM

2f

Opnemen pagertraining in OTOmomenten

MDOTO/
BGC

e

Manager
GMK HM

Mono/
coördinatie
manager
GMK HM
Manager
GMK HM

De lijst is in december 2013 voor het laatst
geactualiseerd. De verantwoordelijkheid voor
de actualiteit van de alarmeringslijsten ligt bij
de kolommen. Zij moeten zelf de wijzigingen
aan de GMK doorgeven. De GMK zal
periodiek (halfjaarlijks) pro-actief vragen om
controle van de actualiteit van de gegevens.
Actiepunt is afgerond.
De GMK laat de inzetvoorstellijsten regulier 2x
per jaar door de kolommen controleren op
juistheid en volledigheid. Dit is gerealiseerd
maar vraagt structureel aandacht.
Er zijn systemen beschikbaar. Hiervoor is
aanschaf van nieuwe pager en een
abonnement noodzakelijk ( € 295 aanschaf en
€ 2,95 maand abonnement). In 2014 wordt
het P2000 netwerk encrypt waarvan nog
onbekend is wat de effecten voor de
apparatuur zal zijn. Dit actiepunt wordt
opgepakt na de verhuizing naar De Yp.
Tekst die het aantal van 140 karakters
overschrijdt, wordt rood gekleurd. De
hoeveelheid functionarissen bepaalt deels de
lengte van het alarmeringsbericht. Dit heeft
een relatie met punt 2a. Landelijk wil de
beheerder meldkamersystemen
standaardiseren en zullen pagerteksten in de
toekomst landelijk beheerd gaan worden. Het
landelijk beleid wordt afgewacht.
Mono functies: wordt door de eigen kolom
uitgevoerd. Er is een nieuwe instructie
verspreid over burgemeesters en MOV’ers.
De MOV’ers zijn aanspreekpunt voor vragen.
Multi functies: wordt door de coördinator
uitgevoerd

Stap 3: de ontvangst van de alarmering door de gebruiker
Geen maatregelen
Stap 4: de opkomst van crisisfunctionarissen
4a Onderzoeken wenselijkheid en
Manager
mogelijkheid monitoring
GMK
alarmerings- en opkomsttijden
HM/MDOP
crisisfunctionarissen bij
oefeningen en incidenten

De GMK HM registreert de alarmeringstijden.
De leiding GMK HM rapporteert hierover
periodiek (alarmeringstijden, GRIP-situaties).
De GMK HM kan de opkomsttijden niet
(automatisch) registreren en het is
onwenselijk dat de crisisfunctionarissen naar
de GMK HM bellen voor de registratie van
hun opkomsttijd. Om die reden zou de

6
Agendapunt A.9 bijlage AB VRHM 13-11-2014

4b

Organiseer structureel
alarmerings- en
opkomstoefeningen

MDOTO/GMK

registratie van opkomsttijden een
verantwoordelijkheid van de betreffende
teams en functionarissen zelf moeten zijn. Dit
is nog niet geregeld en zou bijvoorbeeld in het
crisisplan of werkproces ROT (en andere
crisisteams) kunnen worden opgenomen. Er
is opdracht aan MDOP gegeven om een
systeem voor het statussen te bedenken. In
het MOTOB zijn alarmerings- en
opkomstoefeningen opgenomen. (zie ook 4b).
De systeemtest is de jaarlijkse alarmeringsen opkomstoefening. Daarnaast wordt
wekelijks een proefalarmering gehouden.
Veder stelt MDOTO een handleiding op voor
de crisisteams om hun paraatheid regelmatig
te testen. De GMK zal tot december 2014 4x
een alarmeringsoefening houden. Dit zijn
extra testen uit voorzorg, omdat in deze
periode wijzigingen in systemen plaatsvinden.
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Deel II
Actiepunten die voortkomen uit
Regionaal Beleidsplan
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1. Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
Missie
De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het vastgestelde
regionale normenkader versterkt deze ‘vierde hulpverleningskolom’ haar crisisorganisatie.
Speerpunten:
De resultaten voor de versterking van de gemeentelijke kolom in de komende beleidsperiode zijn:
- Alle gemeenten voldoen op 1 januari 2014 aan het normenkader VRHM;
- De samenwerkingsvormen tussen de gemeenten zijn op 1 januari 2013 herijkt en in een blauwdruk vervat. De gemeente is zelf verantwoordelijk maar
kan haar taken in de crisisbeheersing samen met partners en andere gemeenten vormgeven. De samenwerking van de gemeentelijke crisisorganisatie
wordt bij voorkeur op districtelijk niveau vormgegeven en voor sommige onderwerpen op regionaal (veiligheidsregio) niveau. De implementatie volgt
gefaseerd.
- Het monodisciplinaire beleid opleiden, trainen en oefenen en de regie door Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) is op 1 januari 2013
uitgewerkt;
- Alle gemeenten hebben het regionaal crisisplan op 1 januari 2014 geïmplementeerd. Dit heeft met name betrekking op de aanpassingen van de
processen in het deelplan bevolkingszorg;
- De doorontwikkeling netcentrisch werken is op 1 januari 2013 volledig geborgd binnen de gemeenten (voor uitvoering zie beleidsprioriteit
informatiemanagement);
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

mono

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

hoofd BGC

X

X

voering
1 Uitvoeren lokale en districtelijke
verbeterplannen
2 Uitvoeren regionaal verbeterplan
2011

functionaris
mono

coördinerend
functionaris

ja

Concrete acties rondom informatiemanagement
(regionale piketgroep IM-BT en IC –TBZ zijn afgerond.

Agendapunt A.9 bijlage AB VRHM 13-11-2014

3 Uitwerken blauwdruk

mono

samenwerkingsvormen gemeenten

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

Zie jaarplan BGC 2012; discussienotitie

functionaris

samenwerkingsvormen is opgesteld. Is met GS’n en in
clusters nadrukkelijk thema geweest. Afronding heeft
plaatsgevonden in thema GS’n dd 28 november 2012.;
krijgt in de uitvoering vervolg in 2013 en verder.
Actiepunt is afgerond.

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

mono

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

voering
4 Uitrollen samenwerkingsverbanden
gemeenten
5 Uitvoeren vervolgmetingen (+1 en

X

X

X

functionaris
mono

+2) van de scan gemeentelijke

coördinerend

In alle clusters wordt de samenwerking verder
vormgegeven. Tijd/tempo varieert.

hoofd BGC

ja

X

X

Scan +1 is afgerond. Scan +2 is uitgevoerd. De

functionaris

gemeentelijke rapportages zijn definitief. De regionale

processen in 2012 en 2014

rapportage is opgesteld en wordt besproken in DB van
oktober.

6 Uitwerken en implementeren

mono

monodisciplinair OTO-beleidsplan

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

X

X

en 2015.

gemeenten
7 Aanbieden van een jaarlijkse OTO

Door omstandigheden uitgesteld; eerste concept is
gereed, bespreking en implementatie volgt 2e helft 2014

functionaris
mono

producten catalogus cq OTO

coördinerend

hoofd BGC

ja

X

X

X

X

X

X

X

functionaris

jaarplan aan gemeenten
8 Vastleggen van de mate van

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

functionaris

Definitief voorstel wordt besproken in regiegroep GS’n
van 4 september.

per crisisfunctionaris (lokaal) in een
door de VRHM beschikbaar gesteld
systeem
9 Uitwerken deelplan bevolkingszorg

multi

van het regionaal crisisplan

regionaal

projectleider crisisplan

ja

X

gemeentesecretarissen ja

X

Afgerond, AB 8/11/12. Actiepunt is afgerond.

commandant
BHM

10 Implementeren deelplan
bevolkingszorg van het regionaal

mono

coördinerend

X

Actiepunt is afgerond.

functionaris

crisisplan

10
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Conclusie:
Belangrijke beweging voor de Oranje Kolom is het vervolg op en de effecten van het (landelijke) traject ‘bevolkingszorg op orde 2.0’. Samen met de
uitkomsten van de scan, de discussie over het normenkader zal deze ontwikkeling voor de regio worden uitgewerkt. Dit zal van invloed zijn op het ‘wat’ en
het ‘hoe’ van het deelproces bevolkingszorg. Daarnaast wordt met de blijvende aandacht voor crisiscommunicatie en Opleiden, Trainen, Oefenen gewerkt
aan de kwaliteit van de crisisorganisatie binnen de Oranje Kolom.
Bij gelegenheid van de bestuurlijke bespreking van de jaarrekening 2012 (in juni 2013) is een bedrag van €306.250 ten laste van het resultaat van 2012
gereserveerd voor een aantal prioriteiten in het kader van de versterking van de gemeentelijke kolom.
Deze prioriteiten betreffen de volgende onderwerpen:
• Nieuwe opleiding training OvD Bevolkingszorg
• Professionalisering crisiscommunicatie
• Versterking algemeen Opleiden/Trainen/Oefenen Oranje Kolom algemeen
• Kosten uitvoering landelijke afspraken bovenregionale crisiscommunicatie
• Kosten uitvoering landelijke afspraken Slachtofferregistratiesysteem
Met de beschikbaar gestelde reserve kunnen de kosten van de bovengenoemde activiteiten worden bestreden over een periode van drie jaar, te weten,
2013, 2014 en 2015.
Voor de dekking van deze kosten na 2015 zullen in de komende tijd alternatieve dekkingsvoorstellen worden gezocht. Mocht dit niet lukken, dan zullen de
gemeenten rekening moeten houden met verhoging van de inwonerbijdragen.
Op dit moment is slechts zicht op een beperkte alternatieve dekking (eigenlijk alleen voor de kosten SIS, wegens het wegvallen van de bijdragen aan het
Rode Kruis).
Een waarschuwing dat de inwonerbijdragen vanaf 2016 dienen te worden verhoogd, lijkt op zijn plaats.
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2. Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
Missie
De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in veiligheid met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt plaats
op strategisch, operationeel en tactisch niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen. Het kennen van elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij
aan een goede samenwerking tijdens incidenten of crises
Speerpunten:
- De VRHM bepaalt bij welke risico’s uit het risicoprofiel samenwerkingsafspraken met partners nodig zijn.
- De VRHM kent haar partners, deelt informatie met hen, maakt werkafspraken en oefent gezamenlijk (indien dit is afgesproken), opdat in geval van een
incident, ramp of crisis adequaat gehandeld wordt. De VRHM continueert de relatie met de partners waar zij al afspraken mee heeft. Dit zijn de
partners waar convenanten mee afgesloten zijn, maar ook bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie (OM).
- De VRHM heeft afspraken gemaakt over (wederzijdse) bijstand met omliggende veiligheidsregio’s en over de afstemming in geval van
grensoverstijgende incidenten. De VRHM zal samen met aangrenzende veiligheidsregio’s onderzoeken op welke gebieden de regio’s elkaar kunnen
versterken of ondersteunen.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

regulier

multi

e

directieniveau

uitvoering

12 13 14 15 Status Toelichting

bedrijfsvoering
1 Uitvoeren benodigde

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOP

ja

X

X

X

X

voorbereidingsacties t.b.v.
nationale rampscenario’s zoals
hoog water, pandemieën en uitval
van vitale infrastructuur samen
met partners
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

regulier

multi

e

directieniveau

uitvoering

12 13 14 15 Status Toelichting

bedrijfsvoering
2 Uitvoeren actielijsten van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

bestaande convenanten, bepalen

BHM

of doorwerking naar bijvoorbeeld

(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

ja

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

X

Loopt; zie ook werkplan 2014 MDOP

gemeenten nodig is en uitvoering
met partners evalueren en
convenanten zo nodig
actualiseren
3 Maken, uitvoeren, borgen en

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

monitoren afspraken met partners

BHM

ten behoeve van voorbereiding op

(tbv 4 kolommen)

incidenten
4 Vastleggen van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

samenwerkingsafspraken met

BHM

partners in relatie tot het

(tbv 4 kolommen)

crisisplan
5 Afspraken met partners maken

multi

directeur VRHM

over bereikbaarheid, alarmering

BHM

en oefenen
6 Organiseren jaarlijks strategisch

hoofd planvorming
(tbv 4 kolommen)

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

overleg met partners

Vindt i.s.m. de regio’s uit de provincie ZH plaats. Dit jaar is
Rotterdam RIjnmond de initiatiefnemer. Bijeenkomst is gepland in in
in november 2014.

7 Afstemmen met zes omliggende
veiligheidsregio’s

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

ja

X

X

X

X

Gebeurt op verschillende thema’s (crisisplan, risicobeheersing, OTO,
crisisbeheersing, OL’s)

Conclusie:
In partnerschappen wordt goed geïnvesteerd. De netwerkorganisatie krijgt steeds steviger vorm. De convenanten en actielijsten helpen daarbij. Ook in
projecten (bv. Informatiepreparatie hoogwater) wordt het partnerschap breed ingezet. Aandachtspunten zijn borging en beheer van de afspraken. In de
uitvoering is oefenen een aandachtspunt. Gezien de omvang van het aantal partners is het niet mogelijk alle partners jaarlijks mee te nemen in de
oefeningen. Daarom is er voor gekozen om betrokken partners uit te nodigen voor het OTO-traject van nieuwe informatiekaarten/planvorming.
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3. Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Missie
De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een hoger niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het
juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises adequaat wordt opgetreden
Speerpunten:
De VRHM wil de komende jaren informatiemanagement met name voor de crisisorganisatie op een hoger niveau brengen. Hiertoe stelt de VRHM zich de
volgende doelen:
- De VRHM beschikt over een goed werkend LCMS.
- De VRHM voldoet aan wetgeving.
- De VRHM werkt volgens landelijke standaard.
- Fallback en uitwijklocaties zijn georganiseerd voor de hoofdstructuur en GMK.
Legenda
Groen
Geel
nr

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
1 Zorgen dat crisisfunctionarissen van

multi

directeur VRHM

alle kolommen geëquipeerd zijn voor

voorzitter MDI

ja

X

X

& voorzitter NCW

X

MDNCW: Uitvoering Werkplan 2014 MDNCW loopt
conform planning

netcentrisch werken
2 Opnemen netcentrisch werken als vast

multi

onderdeel binnen opleiden, trainen en

regionaal

voorzitter MDOTO

ja

X

voorzitter NCW

ja

X

X

Is vast onderdeel geworden. Actiepunt is afgerond.

commandant BHM

oefenen
3 Invullen (piket)functies voor
informatiemanagement cfm de

multi

directeur VRHM

Is volledig gerealiseerd in 2012. Actiepunt is
afgerond.

blauwdruk bedrijfsvoering
informatiemanagement
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nr

actiepunt

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Statu

Toelichting

s

voering
4 Opstellen multidisciplinair beleidsplan

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

X

multi

regionaal

projectleider

ja

X

X

commandant BHM

crisisplan

regionaal

Voorzitters MD

commandant BHM

NCW / MD OTO

leden VD voor

voorzitter MDI

Dit komt in september in het hoofdenoverleg en VD.

X

informatiemanagement gericht op het
opzetten van een structuur, het maken
van werkafspraken en het beschikbaar
maken van middelen en verbinding
tussen de reguliere en crisisorganisatie
5 Beschrijven informatieproducten
(inclusief behoefte en beschikbaarheid)

De informatieproducten zijn beschreven in het
vastgestelde regionaal crisisplan. Is volledig

per proces uit het crisisplan
6 Hanteren van de in het crisisplan

gerealiseerd in 2012. Actiepunt is afgerond.
multi

beschreven informatieproducten

ja

X

X

X

X

MDNCW: Huidige OTO programma is hier niet
geschikt voor.
MDOTO: is onderdeel trainen en oefenen.

7 Aansluiten op landelijke

mono

basisregistraties (vb gemeentelijke

ja

X

X

X

X

eigen kolom

Via LCMS plot en de geovoorziening is steeds meer
mogelijk. Daarnaast zijn mono-ontwikkeling hierin

basisadministratie, basis administratie

behulpzaam (DBK, Witte kaart).

gebouwen, nieuw handelsregister) en
bij landelijke werkwijze
8 In gebruik nemen van (landelijke)

mono

geografische informatiesystemen die

leden VD voor

voorzitter MDI

onbekend

X

X

X

X

X

eigen kolom

aansluiten bij LCMS
9 Gebruikmaken van de standaard

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

X

VERA wordt gehanteerd en doorvertaald naar HM.

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

12 13 14 15 Status Toelichting

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

uitwisselingsformatten en de NORA in
bestaande applicaties en opnemen als
standaardeis bij nieuwe applicaties
nr

actiepunt

voering

15
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10 Gebruikmaken – indien mogelijk – van

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

onbekend

multi

directeur VRHM

directeur middelen ja

X

X

X

X

landelijke applicaties, databases en
voorzieningen, waaronder LCMS 2.0,
digitale bereikbaarheidskaart,
GHOR4all, NL alert en
noodcommunicatievoorziening
11 Organiseren fallback faciliteiten voor
het Commando Plaats Incident (CoPI)

X

Er zijn bestaande bijstandsafspraken door de

BHM

brandweer gemaakt. Daarnaast spreken we met
HGL over het meer uniform maken van de COPI
faciliteiten van beide VR’s. HGL start binnenkort met
een nieuwe bak en hebben ons PvE gekregen om
inrichting, middelen en gebruiksconcept enigszins op
elkaar af te stemmen. Actiepunt is afgerond.

12 Organiseren fallback faciliteiten en een

multi

directeur VRHM

uitwijklocatie voor het Regionaal

directeur middelen ja

X

X X

Voorlopige afspraken zijn gemaakt. Voor de

BHM

toekomst zijn de ontwikkeling rondom de Yp van

Coördinatiecentrum (RCC)

invloed (scenario’s wel/niet verhuizing RCC naar de
Yp zijn onderzocht en worden verder uitgewerkt).

nr

actiepunt

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

1

1

1

1

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

2

3

4

5

mono

coördinerend

gemeente-

ja

functionaris

secretarissen

Status

Toelichting

voering
13 Organiseren fallback faciliteiten en
uitwijklocatie voor BT in iedere

X

Uit de scan 2meting blijkt dat iedere gemeente
afspraken heeft gemaakt met andere

gemeente

clustergemeenten om in geval van nood elkaars
crisisstafruimten te kunnen gebruiken. Dit gebruik
wordt regelmatig beoefend\getest. Actiepunt is
afgerond.

14 Organiseren fallback faciliteiten en
uitwijklocatie voor GMK

multi

Politiechef Eenheid manager GMK

ja

X

X

Geregeld met de Yp – RR. Actiepunt is afgerond.

Den Haag
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15 Organiseren geprotocolleerde
multidisciplinaire intake middels
ProQ&A

multi

Politiechef eenheid
Den Haag

manager GMK

nee

X

X

X

Vanwege de toekomstige overgang van de GMK HM
naar de LMO, is de implementatie van
multidisciplinaire intake middels ProQ&A uitgesteld.
De implementatie van multidisciplinaire intake
middels ProQ&A is onderwerp geworden van
besluitvorming door betrokken ministers en de LMO
en is buiten de scope van de VRHM komen te
liggen. Dit actiepunt kan om die reden worden
afgevoerd. De meldkamer van de eenheid Den Haag
heeft zich bij de LMO aangemeld voor de pilot
multidisciplinaire intake middels ProQ&A. Actiepunt
kan worden afgevoerd.

Conclusie:
Informatiemanagement/netcentrisch werken vraagt expliciete aandacht. Komend jaar wordt veel geïnvesteerd in de opleiding van de sectie
informatiemanagement en het samenspel tussen de Informatiemanagers in de crisisteams en tussen de informatiemanager en Operationeel Leider.
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4. Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
Missie
Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het van belang om burgers goed en tijdig te informeren en een handelingsperspectief
te geven. De VRHM moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de nieuwe mogelijkheden die ontstaan om burgers
tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe.
Speerpunten:
Professionalisering crisiscommunicatie
- De VRHM is de spil bij de vormgeving van professionalisering van crisiscommunicatie. Als een incident een lange tijd aanhoudt, is het voor gemeenten
een te grote belasting het communicatieproces gedurende lange tijd zelfstandig uit te voeren. Daarom is samenwerking tussen gemeenten
noodzakelijk en moeten afspraken worden gemaakt om taken gezamenlijk op te pakken binnen de veiligheidsregio.
- In elke Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)-fase is communicatie actief. Het generieke communicatienetwerk wordt
beschreven, inclusief rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge samenhang. Om de communicatielijnen met getroffenen en belanghebbenden in de
buitenwereld vanaf het eerste moment open te houden, wordt via mandaten geregeld dat communicatieprofessionals snel aan deze informatiebehoefte
kunnen voldoen.
- Internet is een belangrijke bron van informatie waar mensen tijdens een crisis naar op zoek gaan. Websites van gemeenten en crisiswebsites moeten
zo zijn ingericht dat informatie over de crisis snel te vinden is en 24 uur per dag, 7 dagen per week actueel wordt gehouden. Omgevingsanalyse van
wat speelt in de buitenwereld is onmisbaar in de crisiscommunicatie. De VRHM leert van diverse evaluaties en onderzoeksrapportages van incidenten
en verbetert waar nodig de crisiscommunicatie.
- De vakbekwaamheid van functionarissen die een rol in de crisiscommunicatie vervullen moet blijvend worden gewaarborgd door opleidingen,
trainingen en oefeningen. Er wordt een regionaal actiecentrum communicatie opgericht.
Alle gemeenten hanteren hetzelfde procesdeelplan communicatie uit het regionaal crisisplan, zodat communicatieprofessionals eenvoudig in een
andere gemeente aan het werk kunnen. Voor een goede en eenduidige crisiscommunicatie wordt een Regionaal draaiboek Crisiscommunicatie
opgesteld. Dit draaiboek beschrijft (tot in detail) wat er wanneer gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke taken heeft.
Samenwerking

-

De VRHM kan met effecten van incidenten in een omliggende veiligheidsregio te maken krijgen. Bovenregionale afstemming over het proces en de
inhoud van crisiscommunicatie vindt plaats met omliggende regio’s.
Naast gemeenten zijn er veel meer organisaties in het proces crisiscommunicatie. Om kennis en ervaring te delen zijn diverse overlegstructuren voor
zowel de operationele diensten (hulpdiensten, milieudienst, waterschappen, nutsbedrijven e.d.) als gemeenten.
18
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Ontwikkelingen

-

2

De komende jaren komen meer nieuwe technologieën die helpen bij het tijdig alarmeren van of communiceren met burgers: NL-alert , meer gebruik
van websites en sociale media. De media zijn met elkaar verbonden, waardoor een grote verspreiding van informatie ontstaat. De VRHM past deze
technologieën, daar waar mogelijk toe.

Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
1 Beschrijven rollen, taken en

multi

verantwoordelijkheden bij

voorzitter

functionaris

werkgroep

taakkaarten aangepast op basis van landelijke kaders

communicatie

(GROOTER)

incidenten die op gebied van

ja

X

Afgerond en geborgd in crisisplan. 1e helft 2014 zijn de

coördinerend

X

communicatie, maar niet
operationeel, worden opgeschaald
2 Vastleggen van de mate van

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

van de communicatieadviseurs, -

ja

X

X

X

X

Onderdeel van punt 8 beleidsprioriteit gemeentelijke
kolom. Tijdelijk bestand is opgemaakt.

communicatie

medewerkers in piketfuncties en
de voorlichterspool in een door de
VRHM beschikbaar gesteld
systeem
3 Maken voorstel tot het benutten

 multi

van de pool

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

gerealiseerd; aandacht voor tijdige planning komende

communicatie

jaren. Actiepunt is afgerond.

communicatiemedewerkers bij

ja

X

Is in afstemming met de werkgroep MDOTO

bestuurlijke oefeningen
nr actiepunt

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

2

NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid voor de mobiele telefoon. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie worden degenen in de directe omgeving via
de mobiele telefoon geïnformeerd over de situatie.
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voering

4 Vaststellen mandaten zelfstandige

multi

bevoegdheid

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

mandaat NL-Alert volgt 2e helft 2014. Actiepunt is

communicatie

afgerond.

communicatieadviseurs, -

ja

X

Mandaten zijn geborgd in vastgestelde RCP. Aanvulling

medewerkers in piketfuncties en
de voorlichterspool om berichten
naar buiten te brengen
5 Professionaliseren product

multi

‘omgevingsanalyse’ en

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

het 2e kwartaal 2014 getraind. Pools zijn vanaf 1 juli

communicatie

2014 operationeel.

webredactie
6 Ontwikkelen deelprocesplan

multi

Communicatie (als onderdeel van

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan/ voorzitter

nee

ja

X

X

Regionale pools voor deze rollen zijn gevuld en zijn in

X

X

Is afgerond als onderdeel in deelplan bevolkingszorg
RCP. AB 8/11/12. Actiepunt is afgerond.

regionaal crisisplan)
7 Ontwikkelen draaiboek

multi

Crisiscommunicatie (als onderdeel
van regionaal crisisplan)

ja

X

X

werkgroep
communicatie

8 Organiseren werkruimte regionaal

multi

directeur VRHM

actiecentrum Communicatie
9 Contact leggen met

directeur middelen

ja

X

BHM
multi

communicatieadviseurs van

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

communicatieadviseurs uitgenodigd bij de halfjaarlijkse

communicatie

platformbijeenkomsten communicatie.

partners die betrokken (kunnen)

ja

X

X

X

X

Naast specifieke afspraken vanuit convenanten worden

zijn bij rampenbestrijding en
crisisbeheersing
10 Opnemen hoofdstuk

multi

‘communicatie’ in af te sluiten

regionaal

hoofd planvorming

commandant BHM

BHM

convenanten
nr actiepunt

ja

X

X

X

X

Wordt standaard meegenomen. Actiepunt kan als
afgerond worden beschouwd.

(tbv 4 kolommen)
mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
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11 Benutten nieuwe communicatie

multi

technologieën
12 Ontwikkelen beleid sociale media

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

onbekend

uitgeprobeerd; heeft nog niet geleid tot concreet

communicatie

voorstel.
ja

X

X

X

X

X

X

Mogelijkheden worden onderzocht en waar mogelijk

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

werkgroep communicatie akkoord bevonden; wordt

communicatie

geborgd in crisisplan.

X

Er is inmiddels een voorstel opgesteld en in de

Conclusie:
Crisiscommunicatie staat goed en hoog op de agenda. Het plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2 is vastgesteld in het AB van
november 2013. De implementatie is voortvarend opgepakt. Vanaf 1 juli 2014 zijn de regionale rollen op dit vakgebied opgeleid en beschikbaar vanuit een
pool (zacht piket). De komende periode krijgen Opleiden, Trainen en Oefenen voor deze groep functionarissen nog veel aandacht. Blijvend punt van
aandacht is de continuïteit van de poolbezetting. Medewerkers krijgen andere functies en de doelgroep is beperkt. Bij werving van nieuwe medewerkers
(zowel bij gemeenten als bij de operationele diensten) dient ook aandacht te zijn voor competenties op het gebied van de crisiscommunicatie. Wat betreft
de financiering van de professionalisering crisiscommunicatie en de kosten van uitvoering landelijke afspraken bovenregionale crisiscommunicatie wordt
een waarschuwing afgegeven (zie hiervoor hoofdstuk 1: beleidsprioriteit versterking gemeentelijke kolom).
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5. Risicobeheersing
Missie
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving aandacht te schenken aan veiligheid, waardoor
risico’s kunnen worden afgewend, beperkt of ten minste beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt. Waar risico’s niet volledig kunnen worden
teruggedrongen, blijft een restrisico aanwezig.
Speerpunten:
Risicoadvisering
De VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd aan gemeenten, provincies en andere bestuursorganen over risico’s, zoals in de Wvr is beschreven. Een
belangrijk instrument hierbij is advisering ten aanzien van vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid, milieu, evenementen en
brandveiligheid. De VRHM maakt hiervoor gebruik van de expertise die aanwezig is binnen de verschillende kolommen en bij de partners. Om de
adviestaak een multidisciplinair karakter zoals bedoeld in de Wvr te geven, wordt de visie op risicobeheersing opgesteld en ter besluitvorming aangeboden.
Vervolgens analyseert de (nog samen te stellen) werkgroep risicobeheersing de risico’s uit het risicoprofiel en adviseert over welke risico’s op welke wijze
met welke partners worden aangepakt. Daar waar binnen de vier beleidsprioriteiten keuzes moeten worden gemaakt, focussen we ons op de grootste
risico’s, categorieën 1 en 2 uit het risicoprofiel. Daartoe behoren ook de door de gemeenteraden het meest geduide risico’s (transport gevaarlijke stoffen,
evenementen, incidenten in gebouwen met publieksfunctie.
Risicocommunicatie
Risicocommunicatie sluit aan bij het regionaal risicoprofiel. Risicocommunicatie levert een bijdrage aan de bewustwording van risico’s in de directe
omgeving. Het schept duidelijkheid over wat de overheid wel en niet kan doen, waardoor de burger het handelingsperspectief kan bepalen.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
1 Opstellen multidisciplinaire visie op
risicobeheersing, waarin onder
andere de relatie met de

multi

directeur VRHM

voorzitter werkgroep
risicobeheersing

ja

X

X

Plan van aanpak is opgesteld, eerste outline visie is
ontwikkeld. Door capaciteitsproblemen loopt de verdere
uitvoering vertraging op.

omgevingsdiensten is opgenomen
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
2 Analyseren en adviseren over de

multi

directeur VRHM

aanpak van risico’s

voorzitter werkgroep

ja

X

X

X

X

risicobeheersing

Wordt meegenomen bij de herziening van het regionaal
risicoprofiel. Daarbij is een analyse gemaakt van de wijze
waarop de risico’s uit het regionaal risicoprofiel zijn
opgepakt door de verschillende werkgroepen.

3 Oprichten evenementenloket voor

multi

eenduidige multidisciplinaire

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

evenementen

ja

X

X

De evenementencoördinator, die randvoorwaardelijk is voor

X

het oprichten van het evenementenloket, is geworven en

advisering bij vergunningverlening

start in oktober. Actiepunt kan worden beschouwd als

risicovolle evenementen

afgedaan.

4 Creëren van een overzicht van
risicovolle evenementen in de regio
Hollands Midden in de vorm van
een evenementenkalender

multi

coördinerend

coördinator (nog op

functionaris

te richten)

ja

X

X

X

X

Door de latere werving van de evenementencoördinator is
de vorming van een evenementenkalender vertraagd. Met

evenementenloket

de aanstelling van de evenementencoördinator kan
begonnen worden met de voorbereiding van de kalender.
Tot zolang wordt gebruik van gemaakt van het politie
overzicht.
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5 Uitvoeren risicocommunicatieplan

multi

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

communicatie

ja

X

X

X

X

De werkgroep communicatie heeft er voor gekozen de
campagne Uitval Nutsvoorzieningen te annuleren en
capaciteit beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van
een webpagina Hollands Midden Veilig die aan de website
van de VRHM wordt toegevoegd om zo aan de nieuwe
inzichten van risicocommunicatie te voldoen. De pagina is
inmiddels voorbereid. Bijeenkomsten van Rijkswaterstaat
over de landelijke publiekscampagne Overstromingsrisico’s
in september/oktober zijn bijgewoond. Bij instellen van het
hitteplan door de GGD is aan gemeenten informatie over
hoe burgers zich kunnen voorbereiden op hitte toegestuurd.
De resultaten van de Veiligheidsmonitor voor risicobeleving
en – informatiebehoefte zijn geanalyseerd. Belangrijkste
conclusie is dat burgers in Hollands Midden zich bewust
zijn van risico’s in leefomgeving, maar de kans dat een
risico zich voordoet laag inschatten. Resultaten worden
meegenomen in het werkplan risicocommunicatie 2015 –
2016.

6 Ontwikkelen en uitvoeren Plan
Brandveiligheideducatie

mono

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

BHM

BHM

ja

X

X

X

X

Voorstel is opgenomen in visievorming risicobeheersing
(ihkv M-A-M).

Conclusie:
Een aantal actiepunten heeft of loopt vertraging op. Door capaciteitsproblemen heeft het opstellen van de visie op risicobeheersing nog niet
plaatsgevonden. Ook de uitgestelde werving van de evenementencoördinator werkt vertragend door in de uitvoering van verwante activiteiten. Verwachting
is deze achterstand in oktober in te lopen na de start van de evenementencoördinator. De beschikbare capaciteit voor risicocommunicatie is op basis van
actuele inzichten ingezet op het ontwikkelen van een webpagina en niet op het houden van een campagne.
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6. Incidentbestrijding en herstel
Missie
Incidentbestrijding staat voor het afhandelen van incidenten en de voorbereiding daarop. Het gaat hierbij niet alleen om het incident zelf, maar het kan ook
om de dreiging of de aankondiging van een gebeurtenis gaan. Ook gaat het om incidenten die volgens de letterlijke definitie niet een echte ramp of crisis
zijn, maar die een grote impact hebben waardoor adequaat en tijdig opschalen noodzakelijk is. Het herstel uit een ontwrichte situatie betreft alle
maatregelen die nodig zijn voor de terugkeer naar de normale situatie. Herstel begint al tijdens de incidentbestrijdingsfase.
Speerpunten:
Rampenbestrijdingsplannen, crisisplan en oefenen
- Planvorming vormt een (verplicht) onderdeel van de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Daar waar mogelijk wordt voor harmonisatie
gekozen en voor het beperken van het aantal planfiguren.
- Het regionaal crisisplan zal gefaseerd tot stand komen. Op die manier wordt aan de wettelijke vereisten voldaan (fase 1) en kan de door de VRHM
beoogde kwaliteitsverbetering (waaronder het opzetten van een procesgestuurde crisisbeheersingsorganisatie en het uitwerken van
informatieproducten) tot stand worden gebracht (fase 2). In aanvulling op het crisisplan is er een aantal planvormen dat zich richt op specifieke risico’s.
Daarbij dienen de gekozen risico’s uit het risicoprofiel (zie 1.1), de door de IOOV genoemde landelijke rampscenario’s en wettelijke verplichtingen als
uitgangspunt.
- In het nieuwe dekkingsplan van de brandweer zijn de nieuwe wettelijke eisen omtrent de opkomsttijden opgenomen.
- Plannen alleen zijn niet voldoende om goed voorbereid te zijn op een incident. In het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010
– 2013 is bij specifieke doelgroepen beschreven welke OTO-activiteiten ondernomen worden.
Melding en alarmering
- De beoogde kwaliteitsverbetering in het proces melding en alarmering (en daarmee ook van de opschaling en operationele leiding) heeft drie
componenten. Ten eerste dient de operationele leiding op de meldkamer (calamiteitencoördinator) te worden versterkt. Ten tweede is de alarmering en
opkomst van gemeentefunctionarissen een aandachtspunt. Ten derde fungeert de meldkamer als startpunt van het proces informatievoorziening. De
ingezette verbetering van de kwaliteit van de intake middels een geautomatiseerd multidisciplinair uitvraagprotocol, moet ook een bijdrage leveren aan
de mate waarin de meldkamer in staat is een goed vertrekpunt van informatievoorziening te vormen.
- Loze meldingen hebben hoe dan ook een negatief effect op de prestaties van de meldkamer en hulpverleningsdiensten. In de komende beleidsperiode
streeft de brandweer naar het verminderen van het aantal nodeloze OMS-meldingen, op basis van nieuw landelijk beleid.
Op- en afschaling
- In de GRIP-regeling en de regeling RCC –werkprocessen is de samenstelling van de onderdelen van de hoofdstructuur aangepast aan het Besluit
veiligheidsregio’s. Ook de opkomsttijden in die documenten zijn aangepast aan de eisen in het besluit. Getoetst wordt of de aanpassingen ook in
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werkelijkheid leiden tot het behalen van de vereiste operationele prestaties.
Leiding en coördinatie
- Het doel van leiding en coördinatie is het aansturen van de crisisorganisatie. De komende jaren zal de bestaande kwaliteit met betrekking tot leiding en
coördinatie verbeterd en geborgd worden. In aanvulling hierop zal vorm en inhoud gegeven worden aan het ontkleurd operationeel leiderschap en de
rol van de voorzitter van de veiligheidsregio tijdens rampen en crises.
Herstel uit een ontwrichte situatie
- Herstel betreft het geheel van maatregelen om te komen tot een terugkeer naar de normale situatie. Het gemeentelijke proces nazorg is onderdeel van
het crisisplan.
Onderzoeken en evaluatie
- De veiligheidsregio vervult een belangrijke rol in het vergaren van kennis over multidisciplinaire incidentbestrijding. Deze kennis wordt opgebouwd door
het evalueren van oefeningen, operationeel optreden en begeleiden van de (inspectie)onderzoeken. In de veiligheidsregio wordt daarom een
evaluatiesystematiek gehanteerd, als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem waarin wordt geborgd dat de leerpunten in de toekomst worden
toegepast.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

mono/ multi

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

verantwoordelijk verantwoordelijk reguliere
directieniveau

uitvoering

directeur VRHM

Uitvoerings

12

13

14

X

X

X

15

Status

Toelichting

bedrijfsv
oering

1 Implementatie regionaal crisisplan

multi

ja

De implementatie is grotendeels

verantwoordelijke

doorgevoerd. De deelprocessen van de

n in 4 kolommen

politie en de brandweer zijn door
organisatieontwikkelingen nog niet afgerond.

nr actiepunt

mono/ multi

verantwoordelijk verantwoordelijk reguliere
directieniveau

uitvoering

12

13

14

15

Status

Toelichting

bedrijfsv
oering
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2 Implementeren dekkingsplan (incl.

mono

opkomsttijden brandweer)

regionaal

directeur

commandant

operationele

ja

X

X

Dekkingsplan is geïmplementeerd en
aangeboden aan Inspectie Veiligheid en

BHM

voorbereiding

Justitie. IV&J heeft, evenals alle andere
dekkingsplannen, kennis genomen van BHM
dekkingsplan. Eind dit jaar volgen de
onderzoeksresultaten van het landelijke
project REMBRAND inzake opkomsttijden.
Begin 2015 zal IV&J waarschijnlijk de
onderzoeksresultaten REMBRAND en
huidige dekkingsplannen evalueren en
mogelijk geeft dit aanleiding tot het bijstellen
van de opkomsttijden zoals gesteld in Wet
VR. Actiepunt is afgerond.

3 Actualiseren Multidisciplinair Oefen

multi

directeur VRHM

Beleidsplan (MOTOB) 2010 – 2013 en

voorzitter

ja

X

X

Beleidsplan 2014-2017 is op 27 maart 2014

MDOTO

vastgesteld in ABVRHM. Het actiepunt is

opstellen MOTOB 2014 – 2015
4 Invoeren geautomatiseerd

afgerond.
multi

uitvraagprotocol Meldkamer

manager GMK

nee

X

manager GMK

nee

X

Ingevoerd. Het actiepunt is afgerond.

Eenheid Den

Ambulancezorg (MKA)
5 Doorontwikkelen gedachte

politiechef
Haag

multi

politiechef

X

X

X

Vanwege de toekomstige overgang van de

Multidisciplinaire Intake, waaronder

Eenheid Den

GMK HM naar de LMO, is de implementatie

wordt verstaan het ontwikkelen van

Haag

van multidisciplinaire intake middels ProQ&A

uitvraagprotocollen voor brandweer en

uitgesteld. De implementatie van

politie

multidisciplinaire intake middels ProQ&A is
onderwerp geworden van besluitvorming door
betrokken ministers en de LMO en is buiten
de scope van de VRHM komen te liggen. Dit
actiepunt kan om die reden worden
afgevoerd. De meldkamer van de eenheid
Den Haag heeft zich bij de LMO aangemeld
voor de pilot multidisciplinaire intake middels
ProQ&A. Actiepunt kan worden afgevoerd.
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6 Op basis van regionaal en landelijk

mono

beleid terugdringen OMS-meldingen

nr actiepunt

mono/ multi

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

BHM

BHM

nee

verantwoordelijk verantwoordelijk reguliere
directieniveau

uitvoering

X

X

X

X

12

13

14

15

X

X

X

Het projectplan STOOM is in uitvoering en
heeft een looptijd t/m 2016. Fase 2 van
STOOM zit nu in de beheersfase. Fase 3
wordt nu deels opgepakt: de aanpak van de
grootste veroorzakers in 2014.
Status

Toelichting

bedrijfsv
oering

7 Toetsen of aan de eisen van op- en

multi

directeur VRHM

hoofd

ja

Uit de systeemoefening 2012 en 2013 blijkt

afschaling wordt voldaan en of de

planvorming

dat dit verbetering behoeft. Een groot aantal

operationele prestaties worden

BHM (tbv 4

actiepunten is inmiddels uitgevoerd. Nav de

gehaald

kolommen)

uitkomsten systeemtest 2013 is een
aanvullende analyse opgesteld met
bijbehorend advies. De adviezen worden
verwerkt in de werkplannen 2015 van de
betreffende werkgroepen en kolommen.

8 Opstellen beleidskader ontkleurd

multi

directeur VRHM

operationeel leiderschap en

oefenen van leiding, coördinatie en

nee

X

X

Er zijn onduidelijkheden over de rolverdeling.

X

werkgroep MD

implementeren
9 Borgen bestaande kwaliteit door

Voorzitter

Er heeft hier inmiddels overleg over

OP
multi

directeur VRHM

voorzitter
MDOTO

plaatsgevonden.
ja

X

X

X

X

Besproken, concrete uitvoering heeft nog niet
plaatsgevonden

invulling rol voorzitter veiligheidsregio
(GRIP 4)

Conclusie:
Uit de systeemoefening 2012 en 2013 blijkt dat alarmering en opschaling verbetering behoeft. Nav de uitkomsten van 2012 is een integrale analyse
opgesteld met bijbehorend advies. Een groot deel hiervan is ingevoerd, het deel hiervan dat samenhangt met de verhuizing naar de meldkamer wordt na
de verhuizing opgepakt (zie ook deel 1 van de voortgangsrapportage). Nav de uitkomsten van de systeemtest 2013 is een aanvullende analyse opgesteld
met bijbehorend advies. De adviezen worden in de werkplannen 2015 van de betreffende werkgroepen en kolommen meegenomen.
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7. Bedrijfsvoering
7.1 Financiële middelen
Speerpunten:
Begrotingsomvang en weerstandsvermogen
- Uiterlijk 2012 wordt een nota reserves uitgebracht waarin beoordeeld moet worden of deze reserves toereikend zijn voor het afdekken van financiële
risico’s.
De begrotingscyclus van de VRHM en die van gemeenten
- Het AB heeft op 29 januari 2009 besloten dat in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie beleid wordt ontwikkeld opdat de kosten voor
brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als
fictief budget voor de brandweertaak (de zgn. Cebeon-norm)3.
Bezuinigingsmaatregelen
- De begroting van de VRHM komt in de komende beleidsperiode onder druk te staan als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van het rijk. Daarnaast
spelen ontwikkelingen als vorming en bekostiging van het Instituut Fysieke Veiligheid en een veranderende financieringsstroom van de
noodcommunicatievoorzieningen. In de komende begrotingen van de VRHM zal met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden. Als gevolg van
een onderzoek naar verplichte regionalisering van de brandweer is het bovendien niet uit te sluiten dat de zogenoemde hybride financiering ter
discussie komt te staan en effect heeft op de rijksbijdrage.
Uitwerking Beleidsplan 2012-2015
- De actiepunten uit dit beleidsplan worden voor het betreffende jaar concreet uitgewerkt. Dan zal in het uitvoeringsjaar bekend zijn welk beslag de
beleidsvoornemens leggen op investeringen, budgetten en capaciteit.
- Effecten die voortvloeien uit de ontwikkelingen rond het politiebestel en de gemeenschappelijke meldkamers zijn op het moment van het aanbieden
van dit beleidsplan nog niet concreet genoeg om voor de VRHM te kunnen vertalen. Resultaten in relatie tot de eerder bestuurlijk afgegeven garantie
voor de uitvoering van de fasen 1 t/m 3 van de multidisciplinaire intake GMK (€ 75.000) worden in de loop van de beleidsperiode verwacht.
Legenda
Groen
Geel

3

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Cebeon is een onderzoeksbureau dat in opdracht van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) onderzoek heeft gedaan naar financiering veiligheidsregio’s.
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
1 Opstellen en aanbieden van een

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

nota reserves waarin wordt

control en kwaliteit

aangegeven of de reserves

BHM (tbv 4

toereikend zijn voor het afdekken

kolommen)

ja

X

In het AB VRHM van 28/6/2012 vastgesteld. Actiepunt is
afgerond.

van financiële risico’s
2 Uitvoeren beleid gemeentelijke

mono

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen in de

bijdrage brandweerkosten conform

control en kwaliteit

kostenontwikkeling voor 2014 die aangeven dat het

het referentiebudget van de Cebeon

BHM

jaarrekeningresultaat niet binnen de begroting zou blijven

norm
3 Verwerken voorstellen voor

en daarmee conform de routekaart Cebeon is.
multi

directeur VRHM

doelmatigheidsdoelstellingen

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

control en kwaliteit

De doelmatigheidsdoelstellingen (‘Commissie Strijk’) zijn
voor 2014 structureel in de begroting verwerkt.

BHM (tbv 4
kolommen)
4 Bepalen of financiële dekking voor

Multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

Er is invulling gegeven aan de aanwending van de

actiepunten van het beleidsplan

control en kwaliteit

verhoogde BDUR uitkering, rekening houdend met de door

nodig zijn.

BHM (tbv 4

het Rijk opgelegde doelmatigheidstaakstelling. Actiepunt is

kolommen)
5 Beoordelen van de effecten van

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

afgerond.
ja

X

X

X

X

Transitieakkoord (2 juli 2013) is bekend. Financiële effecten

veranderingen politiebestel en

control en kwaliteit

samenvoeging meldkamers Hollands Midden en

opmaat GMK in relatie tot de

BHM (tbv 4

Haaglanden zijn bestuurlijk voorgelegd en akkoord

begrotingspositie

kolommen)

bevonden. Concept rapportage Nulmeting meldkamer
Hollands Midden in het kader van de Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO) ligt ambtelijk voor ter
beoordeling en advisering voor bestuurlijke accordering. De
Due Diligence Commissie heeft een concept protocol
opgesteld op basis waarvan zij haar advies uitbrengt en
gevraagd om opmerkingen.
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
6 Monitoren financiële resultaten
Multidisciplinaire Intake GMK

multi

Politiechef

manager GMK

ja

X

X

X

Vanwege de toekomstige overgang van de GMK HM naar

Eenheid Den

de LMO, is de implementatie van multidisciplinaire intake

Haag

middels ProQ&A uitgesteld. De implementatie van
multidisciplinaire intake middels ProQ&A is onderwerp
geworden van besluitvorming door betrokken ministers en
de LMO en is buiten de scope van de VRHM komen te
liggen. Dit actiepunt kan om die reden worden afgevoerd.
De meldkamer van de eenheid Den Haag heeft zich bij de
LMO aangemeld voor de pilot multidisciplinaire intake
middels ProQ&A. Actiepunt kan worden afgevoerd.
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7.2

Kwaliteitszorgsysteem

Speerpunten:
De focus van de VRHM de komende jaren is het versterken van de generieke crisisorganisatie. Het kwaliteitszorgsysteem ondersteunt deze ontwikkeling
door de kwaliteitsindicatoren te monitoren. Het kwaliteitszorgsysteem is een sturingsmiddel voor het bestuur door middel van registratie, rapportage,
beoordeling/ evaluatie en auditering. De VRHM beschikt over een integraal kwaliteitszorgsysteem en fungeert als overkoepelende organisatie die de
uitvoering van multidisciplinaire processen bewaakt met de Plan Do Check Act (PDCA) cirkel als referentiekader. De kolommen versterken elkaar en
kwaliteitszorg is het middel dat ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van het multidisciplinaire hulpverleningsproces in crisis- en
rampenbestrijdingssituaties. De Veiligheidsdirectie borgt en toetst een continue verbetercyclus op het gebied van proces- , prestatie- , verbeter- , en
informatiemanagement.
De VRHM en haar partners hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het ontsluiten, beheren en toegankelijk maken van informatie en
kennis. De indicatoren uit het landelijke project Aristoteles vormen hierbij het uitgangspunt. De volgorde en samenhang van multidisciplinair uit te voeren
crisis- en rampenbestrijdingsprocessen zijn geïdentificeerd, beschreven en op elkaar afgestemd. Vakbekwaamheid van medewerkers is geregistreerd en
termijnen worden structureel bewaakt. Een eenduidige evaluatiesystematiek van incidenten en oefeningen wordt uitgevoerd. Multidisciplinaire
werkprocessen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Evaluatieconclusies worden op mono- en multidisciplinair niveau verwerkt in opleiding- ,
oefen- , en werkplannen. Samenwerkingsafspraken en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en worden gestructureerd getoetst en bijgesteld. Naast
frequente en eenduidige voortgangsrapportages informeren partners de Veiligheidsdirectie door middel van een jaarlijkse directiebeoordeling met daarin de
gerealiseerde resultaten, voortgang en prestaties. In de cyclus van registreren, toetsen en verbeteren is continuïteit gerealiseerd.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOTO

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
1 Registreren vakbekwaamheid (overige)

ja

X

X

X

X

Voorbereidingen lopen volgens afspraak

crisisfunctionarissen inclusief de structurele
bewaking van termijnen
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2 Doorontwikkelen van het bestaande

multi

directeur VRHM

evaluatie-instrumentarium, de bijbehorende

hoofd

ja

X

X

kenniscentrum BHM

Het nieuwe evaluatieprotocol is vastgesteld en
ter informatie doorgezonden naar het bestuur.

rapportage systematiek en prestatie-

De implementatie van de nieuwe werkwijze

indicatoren met bijzondere aandacht voor

vindt tot de zomer plaats zodat na de zomer

het borgen van de gevonden verbeterpunten

volgens de nieuwe werkwijze gewerkt kan
worden.

3 Registreren (structureel) prestatie- en

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Basis kwaliteitszorgsysteem is gelegd door

kwaliteitsgegevens in een

control en kwaliteit

middel van het identificeren van producten. Een

kwaliteitszorgsysteem

BHM

nieuwe werkvorm voor het definiëren van de

(tbv de 4 kolommen)

producten door middel van het formuleren van
kwaliteitsafspraken wordt ontwikkeld.

4 Toetsen kwaliteitssystematiek door middel
van interne audits / directiebeoordeling

multi

directeur VRHM

hoofd planning,
control en kwaliteit

ja

X

X

X

Start op zijn vroegst in 2015 zodra
kwaliteitszorgsysteem gereed is.

BHM
(tbv de 4 kolommen)
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Bijlagen:
Voortgang multidisciplinaire Werkplannen MDRB,
MDOP, MDOTO, MDNCW, MDI en MDCOM

34
Agendapunt A.9 bijlage AB VRHM 13-11-2014

Voortgang werkplan 2014 MDRB
Legenda
Groen
Geel

nr

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Onderwerp

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Actiepunt
Geplande Voortgan
beleidsplan uitvoering g

Toelichting op voortgang (tijd, kwaliteit, geld,
personeel)

Regulier
1

MDRB/ coördinatiepunt

Q1 t/m Q4

2

Advisering externe veiligheid (o.a. art. 12 en 13
Bevi)

Q1 t/m Q4

3
4

Doorontwikkeling Multi RB
Kennisontwikkeling en externe netwerken
Projecten
Aanwijzing bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr)

Q1 t/m Q4
Q1 t/m Q4

Q1 t/m Q4

8

Adviseren bevoegd gezag over in beleidsplan
genoemde gevallen (art. 10 Wvr)
Algemene vraagbaak op het gebied van
risicoadvisering
Advisering infrastructurele projecten

Q1 t/m Q4

9
10

Advisering Veiligheidseffectrapportages (VER)
Advisering Integraal Veiligheidsplan gemeenten

Q1 t/m Q4
Q1 t/m Q4

5

6
7

Q1 t/m Q4

Werving voor coördinatiepunt is nog niet gestart. Dit
heeft zijn doorwerking bij andere activiteiten i.v.m.
coördinatie en capaciteit.

De coördinatie van deze activiteit vindt op dit moment
ad hoc plaats, nog niet structureel en gecoördineerd.
Zodra het coördinatiepunt risicobeheersing is ingericht
kan dit structureel vorm krijgen. (Geldt voor 5 t/m 11)

Q1 t/m Q4
-Voor de “Rijnlandroute” is advisering in volle gang.
-HSL wordt structureel gemonitord.
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11

Adviseren over rampbestrijdingsplannen/
informatiekaarten

12

Opstellen en uitdragen multidisciplinaire visie
risicobeheersing

13

Opstellen risicoprofiel (Wvr. Art 15)

14

Analyseren en adviseren over de aanpak van
risico’s (uit het risicoprofiel) (o.b.v. beleidsplan)

15

Afspraken aangrenzende regio’s, bijdragen aan
Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel (o.b.v.
Notitie Borging Risicoprofiel)
Borgen relatie risicokaart en lokale risicoprofielen
(o.b.v. Notitie borging Risicoprofiel)

Q1 t/m Q4

Multi-tool voor advies bij gebouwde omgeving
ontwikkelen
Werkzaamheden i.h.k.v. convenanten e.d.
Niet geplande projecten

Q3 t/m Q4

16

17
18
19

Q1 t/m Q4

5.1

Q1 t/m Q2

Q1 t/m Q4

5.2

Q3 t/m Q4

Q1 t/m Q4

Overleg met MDOP vindt plaats, zo is in 2014 is de
informatiekaart extreem weer voorgelegd en vindt
regelmatig overleg plaats over verschillende lopende
convenanten.
Plan van aanpak is opgesteld, eerste outline visie is
ontwikkeld. Door capaciteitsproblemen loopt de
verdere uitvoering vertraging op.
Plan van aanpak gereed voor besluitvorming. Er was
onvoldoende capaciteit beschikbaar voor dit project
(inmiddels opgelost). Hierdoor loopt het traject
vertraging op.
Wordt meegenomen bij de herziening van het
regionaal risicoprofiel. Daarbij is een analyse gemaakt
van de wijze waarop de risico’s uit het regionaal
risicoprofiel zijn opgepakt door de verschillende
werkgroepen.
(Landelijke) ontwikkelingen in het kader van het
regionaal risicoprofiel worden afgestemd binnen ZuidHolland. Hier wordt aan deelgenomen.
Bij het Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel is
de provincie aanwezig om de relatie tussen de
risicokaart en het regionaal risicoprofiel te bewaken.
Borging met lokale risicoprofielen wordt hierin
meegenomen.

Q4
Q1 t/m Q4
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Voortgang werkplan 2014 MDOP
Legenda
Groen
Geel

nr

1

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Onderwerp

HSL-zuid (vervolg van herziening)

2

Dekker Tanktransport (VR-plichtig)

3

Grootschalige ziektegolf

Rood

Actiepunt
beleidsplan

2.3 + 2.5

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Geplande
uitvoering

Q1 t/m Q2

2.3 + 2.5

Q2 t/m Q3

2.1

Q3 t/m Q4

Decontaminatie

2.3 + 2.5

Q4

2.3 + 2.5
2.3 + 2.5

Q1 t/m Q2
Q2

2.3
2.3

Q1 t/m Q4
Q1 t/m Q4

8

Keukenhof
Bomruimingen
Waterdossiers
Dijkring 14 + 15
Incidentbestrijding op het water (drierivierenpunt en Noordzee)
Extreem weer

9

Ontkleurd operationeel leiderschap

2.3 + 2.5
6.8

Q1 t/m Q2
Q1 t/m Q4

4
5
6
7
7.1
7.2

Voortgang

Toelichting op voortgang

Geen nadere ontwikkelingen sinds vorige bespreking
voorgangsrapporage (eind juni). Project is vertraagd wegens
wegvallen projectleider.
Loopt uit i.v.m. advies traject van MDRB over nut/noodzaak van
RBP.
Moet nog starten conform planning.
Idem.
Loopt uit, maar is tijdig gereed voor volgend seizoen.

Geen ontwikkelingen. Situatie is zoals aangegeven bij bespreking
vorige voortgangsrapportage (juni).
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Beheren/actualiseren lopende/
bestaande actielijsten uit
convenanten

2.2 + 2.5

Q1 t/m Q4

10
11

Wijziging op tijdelijke situatie A4

2.2 + 2.5

Q1

12

Convenanten/ partnerschappen

12.1

Waterschappen - Rijkswaterstaat

2.2 + 2.3 +
2.5

Q2

12.2

Openbaar Ministerie

2.2 + 2.3 +
2.5

Q1 t/m Q4

Geen ontwikkelingen. Situatie is zoals aangegeven bij bespreking
vorige voortgangsrapportage (juni).

12.3

LTO Nederland

2.2 + 2.3 +
2.5

Q1

Geen ontwikkelingen. Situatie is zoals aangegeven bij bespreking
vorige voortgangsrapportage (juni).

13

Activiteiten m.b.t. het organiseren
van oefeningen voor de plannen:

13.1

Natuurbranden

6.1

Q3

13.2

IB op het water/ Recreatieplassen

6.1

Q2

13.3

Spoor (vracht)

6.1

Q4

13.4

Crisisplan

6.1 + 6.9

Q1 t/m Q4

2.4 + 2.5 +
6.1 + 6.9

Q1 t/m Q4

14

Beheer en doorontwikkeling
Regionaal Crisisplan

15
16

Ontwikkelen formats
Post onvoorzien

Q1 t/m Q2
Q1 t/m Q4

Invulling: Herziening RBP Akzo Nobel
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Voortgang werkplan 2014 MDOTO
Legenda
Groen
Geel
nr

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Onderwerp

1

Oefeningen
NSS

2

Beleidsteamoefeningen (2 jaarlijkse cyclus)

3

Operationele trainingen

4

CoPI oefenweek

5

Hoofdstructuuroefening 1, 2 & 3 (spoor,
recreatieplassen en natuurbranden)

6

RBT-oefening

7

Systeemtest

8

Basiscursus crisisbeheersing

9

Netwerkbijeenkomsten

Rood

Actiepunt
beleidsplan

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Geplande
uitvoering

Q1
6.9
6.9
6.9

6.9

Eénmalig evenement

Q2
Q4
Q2 t/m Q4

6.9

Toelichting op voortgang

Q1 t/m Q4

6.9
6.9

Voortgang

Wordt gehouden in de periode 13-16 oktober
Natuurbranden vindt plaats in Q3
Recreatieplassen en Spoor in 2015

Q4
Q3

Is verschoven naar Q4

Q1, Q3 en
Q4
Q1 t/m Q4
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Ontwikkelingen
10

Registratie

11

Draaiboek oefeningen

12

Evaluatie in teams

13

Evalueren oefeningen

14

Samenwerking planvorming

15

Samenwerking met andere
veiligheidsregio’s

16

Ondersteunende middelen voor oefeningen

7.2.1
6.9
7.2.2
7.2.2
6.1
2.7

Q2 t/m Q4

Is in gang gezet

Q1 t/m Q2

Doorlopend

Q1 t/m Q2

Doorlopend (AAR methode)

Q1 t/m Q4

Doorlopend

Q1 t/m Q4

Doorlopend, ook met MDI en MDNCW

Q3 en Q4

Doorlopend

Q1 t/m Q4

Doorlopend
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Voortgang werkplan 2014 MDNCW
Legenda
Groen
Geel
Nr

1

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Onderwerp

Rood

Actiepunt
beleidsplan

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond
Geplande
uitvoering

Voortgang

Toelichting

Doorontwikkeling proces IM

1.1

Regionale implementatie landelijk
Handboek IM

3.1

1.2

Doorontwikkeling NW per mono discipline
en aansluiting op hoofdstructuur.

3.6

1.3

Formats LCMS

1.4

Q2 t/m Q4

Taakkaarten IM functionarissen, loopt nog.

Q2 t/m Q4

Verschilt per discipline, blijft zorgpunt.

3.6

Q3 en Q4

Nieuw sjabloon LCMS is in gebruik.

Visie omgang vertrouwelijke informatie

3.6

Q1 en Q2

Tijd/Capaciteitsproblemen bij trekker.

1.5

Handreiking ketenpartners

2.3

Q1 en Q2

1.6

Kennisvorming

3.1

Q1 t/m Q4

Doorlopend.

Landelijk traject is vertraagd.

2

Doorontwikkeling plotfunctie

2.1

Handboek plot (deelname landelijk)

3.1

Q2 t/m Q4

2.2

Vertaling informatieproducten naar plot

3.6

Q1

3

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Gereed.
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3.1

Behoefte stellen richting MDOTO

3.2

3.2

Monitoren/ evalueren oefeningen op
gebied van IM

3.2

3.3

Doorontwikkeling competentieprofielen

3.1

Q4

Nog niet gestart conform planning.

4

Beheer en onderhoud piketgroepen
3.3

Q3 en Q4

Nog niet gestart coonform planning.

4.1

Visievorming

Q1 t/m Q4

Doorlopend.

Q1 t/m Q4
Doorlopend.
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Voortgang jaarplan 2014 MDI
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr

Onderwerp

1

Afronden MDI / VRHM
informatiearchitectuur

2
3

4

5

6

Multi vakbekwaamheidsregistratie in AG5
(evt. inclusief gemeenten)
Vooronderzoek
risicobeheersingcoördinatiepunt en
multisamenwerking (wordt gecombineerd
met 4 en als 1 onderwerp opgepakt)
Vooronderzoek evenementenloket (wordt
gecombineerd met 3 en als 1 onderwerp
opgepakt)
Vooronderzoek gedeeld geografisch
beeld (koude en warme fase): risico’s en
plannen op de kaart (wordt onderdeel van
Hoog Water, project 8)
Showcase Multi geoevenementinformatie i.s.m. andere
werkgroepen tijdens Leids Ontzet, 3
oktober (wordt onderdeel van Hoog Water,
project 8)

Rood

Actiepunt
beleidsplan

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Geplande
uitvoering

Q1
3.4
7.2.1 (+ 1.8)

Voortgang

Toelichting

Kost meer tijd ivm nieuwe versie van landelijke architectuur en aanvullende
vragen over beleid. September wordt het beleid en de (aanpak mbt)
architectuur in het hoofdenoverleg en VD besproken.

Q3
Q2 en Q3

Procesanalyse is gestart.

5.2
Q1 en Q2
5.3
Q2 en Q3

Voorstel: laten vervallen als apart punt en opnemen als onderdeel van Hoog
water. Het dient hetzelfde doel. Actiepunt wordt hiermee als ‘afgedaan’
beschouwd.

Q2 t/m Q4

Voorstel: laten vervallen. De uren komen ten bate van Hoog water. Het dient
hetzelfde doel. Actiepunt wordt hiermee als ‘afgedaan’ beschouwd.

3.8

3.6
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7
8
9
10
11
12

Sharepoint pilot met de werkgroepen
Hoog water (het vervolg)
Convenanten/partnerschappen:
waterschappen
Convenanten/partnerschappen:
Rijkswaterstaat
Visie omgang vertrouwelijke informatie
Vertaling informatieproducten naar plot

3.8
2.3
2.3
3.6
3.6

Q2 en Q3
Q2 t/m Q4
Q1
Q2
Q1 en Q2
Q1

Opdracht is gegund. Het project wordt in september gestart.
Nog niet gestart.
Nog geen uitnodiging ontvangen van MDOP.
Nog geen uitnodiging ontvangen van MDOP.
Bijdrage van MDI in project van MDNCW.
Afgerond
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Voortgang jaarplan 2014 MDCOM
Legenda
Groen
Geel
Nr

1

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Onderwerp

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Actiepunt
beleidsplan

Geplande
uitvoering

Campagne uitval nutsvoorziening

5.5

Q2

1.2

Campagne hoogwater/overstroming

5.5

Q4

1.3

Database risicocommunicatieproducten

5.5

Q1

1.4

Bijeenkomsten deelwerkgroep risicocommunicatie

5.5

Q1 t/ Q4

1.5

Landelijke bijeenkomsten/ontwikkelingen

5.5

Q1 t/m Q4

1.6

Ad hoc/overig

5.5

Q1 t/m Q4

2.1

Toelichting op voortgang (tijd, kwaliteit, geld,
personeel)

Risicocommunicatie

1.1

2

Voortgang

Campagne is gecanceld in overleg met
Hoofdenoverleg en Veiligheidsdirectie. Tijd is
besteed aan verbeteren centrale
informatievoorziening via de website VRHM.
Actiepunt kan beschouwd worden als
afgedaan.
Campagne is gecanceld in overleg met
Hoofdenoverleg en Veiligheidsdirectie. Tijd is
besteed aan verbeteren centrale
informatievoorziening via de website VRHM.

Crisiscommunicatie
Piketcoördinatie

Q1 t/m Q4
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2.2

-

Coördinatie, borging en beheer piketgroepen en
pool

1.2

Zie ook voortgang beleidsprioriteit

-

Vastleggen vakbekwaamheid
crisiscommunicatiemedewerkers

4.2

Hangt samen met invoering AG5 voor totale
Oranje Kolom

-

Evaluatie 4 harde piketfuncties communicatie

1.2

Wordt dit najaar opgestart

Opleiden/trainen/oefenen
-

Opleidingsbehoefte crisiscommunicatie
uitwerken/herzien

1.6

Q1 en Q2

-

Deelname aan ontwikkeling oefening

1.6

Q1 en Q2

Is aangescherpt en wordt verwerkt in OTOplan Oranje Kolom

2.3

Voorstel beleid social media

4.12

Q1

Voorstel is besproken en akkoord in wg
communicatie; implementatie vraagt beperkte
aandacht. Gemeenten hebben dit aardig op
de rit.

2.4

Voorstel ontwikkeling/implementatie NL Alert binnen
VRHM

3.10

Q1

Afstemmen werkwijze Haaglanden/Hollands
Midden is vertraagd door uitgestelde
verhuizing naar de Yp

2.5

Voorstel benutten nieuwe communicatietechnologie

4.11

Q4

2.6

Onderhouden netwerk communicatieadviseurs externe
partners

4.9

Q1 t/m Q4

2.7

Organiseren platform (2x per jaar)

4.9

Q2 en Q4

2.8

Implementatiebegeleiding traject professionaliseren

1.2

Q1 t/m Q4

3.

Ondersteuning projecten/multi-werkgroepen

Worden standaard uitgenodigd op
platformbijeenkomsten.
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3.1

Werkgroep voorbereiding jaarwisseling

Q3 en Q4

3.2

Kennismaking nieuwe raadsleden met VRHM

Q1 t/m Q4

3.3

Werkgroep netcentrisch werken

Q1 t/m Q4

3.4

Ontwikkeling bevolkingszorg

Q1 t/m Q4

3.5

Werkgroep MDOP/MDOTO//MDI/risicobeheersing

Q1 t/m Q4

3.6

Algemeen advies

Q1 t/m Q4

3.7

Deelname werkgroep Communicatie VRHM

Q1 t/m Q4
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B.1

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Nieuwbouw
brandweerkazerne Leiden
Noord / sluiting
brandweerkazernes
Leiderdorp en Oegstgeest

Opgesteld door:

A. Stam /
H. Baardscheer /
E. Breider /
P. Kessels
(BHM)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

13 november 2014

B.1

Bijlage(n):

4

Portefeuille:

GJ. Kats (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden-Noord en de koop te
laten plaatsvinden door de Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. De regionaal commandant te mandateren om de intentieovereenkomst, om te komen tot een
definitieve koop-aanneemovereenkomst, te laten ondertekenen;
3. Na ingebruikname van de nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord (voorzien in 2018) over
te gaan tot sluiting van de brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest, omdat door deze
nieuwbouw er onvoldoende operationele noodzaak en meerwaarde is voor deze beide
kazernes en de brandweerzorg in de betrokken gemeenten verantwoord blijft;
4. De regionaal commandant opdracht te geven voor een zorgvuldige overgang, waarbij de
inzet van de huidige vrijwilligers van de te sluiten brandweerkazernes Leiderdorp en
Oegstgeest wordt vormgegeven conform de notitie Heroriëntering repressieve zorg bij
sluiting kazernes Leiderdorp en Oegstgeest.

3. Toelichting op het besluit
In het Dagelijks Bestuur d.d. 18 september en 30 oktober 2014 zijn de definitieve
onderzoeksresultaten besproken van de nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden-Noord en
als gevolg hiervan de sluiting van de brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest. In het
Dagelijks Bestuur d.d. 30 oktober 2014 is ook (mondeling) de conclusie besproken van de second
opinion in opdracht van de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest. Deze conclusie wordt verderop
in deze beslisnotitie toegelicht.
Het bestuur van de veiligheidsregio is al enkele keren geïnformeerd over de nieuwbouwplannen
voor de kazerne Leiden Noord. Vanaf deze nieuwbouwlocatie verbetert de dekking naar grote
delen van de gemeente Leiden, maar ook naar de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest. De
verbetering van de dekking in laatstgenoemde gemeenten is dusdanig, dat de operationele
noodzaak voor het openhouden van de brandweerkazernes in deze gemeenten niet meer
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aanwezig is. De kostenbesparing die dit met zich mee zou brengen, past binnen de bestuurlijke
opdracht om de kosten van de brandweerzorg te verlagen tot de Cebeon-norm en is financieel
deels noodzakelijk voor de nieuwbouw van Leiden-Noord.
Voor de definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2014 zijn drie
documenten opgesteld (zie bijlagen):
1.
het rapport Kazerne Noord Nieuw: Verantwoorde brandweerzorg (bijlage 1).
Hierin worden de gevolgen van nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden-Noord en
de sluiting van de brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest voor de brandweerzorg
in de betrokken gemeenten inzichtelijk gemaakt (incl. gelijktijdigheid ). In de infographic
(bijlage 4) zijn deze gevolgen ook weergegeven op een kaart.
2.
de notitie Heroriëntering repressieve zorg bij sluiting kazernes Leiderdorp en
Oegstgeest (bijlage 2)
Hierin worden de noodzaak tot het hebben van en de mogelijkheden voor de huidige
vrijwilligers van de te sluiten brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest toegelicht. De
vrijwilligers van Leiderdorp en Oegstgeest zijn goed opgeleid, ervaren en gemotiveerd. De
Brandweer Hollands Midden wil daarom graag gebruik blijven maken van hun betrokkenheid en
inzet. Op dit moment worden plannen ontwikkeld hoe dit vorm te geven binnen de beroepskazernes
van Leiden (bijv. vergelijkbaar met de inzet van vrijwilligers binnen de beroepskorpsen van Alphen
aan den Rijn en Gouda).

3.

de notitie Financiële paragraaf nieuwbouw Leiden Noord (bijlage 3)
Hierin worden de financiële gevolgen van de nieuwbouw van de brandweerkazerne
Leiden-Noord en de sluiting van de brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest
weergegeven.

Alvorens bovenstaande documenten toe te lichten wordt hieronder ingegaan op de conclusie van
de second opinion (door Antea-group, het voormalige SAVE), in opdracht van de gemeenten
Leiderdorp en Oegstgeest, op de berekeningen van de opkomsttijden zoals gebruikt in de
onderbouwing van het te nemen besluit om na nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden
Noord over te gaan tot sluiting van de kazernes in Leiderdorp en Oegstgeest (bijlage 5).

Conclusie second opinion in opdracht van de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest:
“De berekende opkomsttijd bestaat uit drie onderdelen: verwerkingstijd meldkamer, uitruktijd van
de brandweerkazerne en de rijtijd. Bij alle drie de onderdelen is sprake van een iets
pessimistische inschatting van de tijd, wat resulteert in een iets pessimistische inschatting van de
berekende opkomsttijd.
Een iets pessimistische inschatting geeft een realistisch en maatgevend beeld, dit is gebruikelijk
in het kijken naar veiligheid en specifiek de berekening van opkomsttijden van de brandweer.
De gehanteerde en vastgestelde gegevens uit het regionaal dekkingsplan uit 2011 zijn
gehanteerd voor het berekenen van de opkomsttijden. Dit is een logische keuze aangezien die
gegevens destijds zijn besproken en vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio bij de
vaststelling van het regionaal dekkingsplan.
Voor de kazerne Leiderdorp zou uitgaan van meer recente incidentgegevens als basis voor het
bepalen van een maatgevende uitruktijd een uitruktijd opleveren die circa 1 minuut sneller is.
Hiermee zouden ook de berekende opkomsttijden op de vijf adressen voor de kazerne Leiderdorp
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circa 1 minuut sneller zijn. Voor de locaties 4 en 5 blijft ook in dat geval de tankautospuit van
Leiden Noord de snelst arriverende tankautospuit. Op de andere locaties blijft Leiderdorp de
snelst arriverende tankautospuit, echter Leiden Noord arriveert daar niet lang (binnen circa 1 tot
maximaal 2 minuten op locatie 2) daarachter. De conclusie over de bijdrage van de nieuwe locatie
van de kazerne Leiden Noord zal uitgaande een snellere maatgevende uitruktijd van Leiderdorp
waarschijnlijk niet wijzigen. De opkomsttijden vanuit de kazerne Leiden Noord geven een niet
grotere afwijking van de normtijden als inde huidige vastgestelde situatie uit het regionaal
dekkingsplan.” (bron: Second opinion berekeningen opkomsttijden brandweer, Antea-group /
Adviesgroep SAVE d.d. 29 oktober 2014, pagina 4)
De second opinion geeft derhalve geen redenen tot wijziging van onderstaande documenten.

1.
het rapport Kazerne Noord Nieuw: Verantwoorde brandweerzorg (bijlage 1)
Hierin worden de gevolgen voor de brandweerzorg in de betrokken gemeenten inzichtelijk
gemaakt (incl. gelijktijdigheid ).
De effecten m.b.t. de dekkingspercentages dekkingsplan zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Gemeenten
Zonder
Huidige situatie, met Effecten voorstel Effecten voorstel
operationele
verplaatsen
verplaatsen
Operationele
Leiden Noord
grenzen
grenzen
Leiden Noord
(sluiten
(Leiderdorp en
Leiderdorp en
Oegstgeest
blijven open)
Oegstgeest)
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest

72,7%
3,0%
7,6%

72,7%
14.5%
10,8%

74,7%
29,6%
48,9%

74,7%
29,3%
46,4%

Nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord en sluiting van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest
leidt tot een stevige verbetering van het dekkingspercentage van het dekkingsplan in de
gemeenten Leiderdorp (+14,8%) en Oegstgeest (+35,6%).
Nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord en het operationeel houden van de kazernes
Leiderdorp en Oegstgeest zou daarbovenop nog een beperkte verbetering van het
dekkingspercentage van het dekking in de gemeenten Leiderdorp (+0,3%) en Oegstgeest
(+2,5%) betekenen.
De nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord en sluiting van de kazernes Leiderdorp en
Oegstgeest betekent een verbetering van de dekkingspercentages in het dekkingsplan in alle drie
de gemeenten. Toch zijn er ook gebieden waar de brandweer iets later ter plaatse zal zijn. In
deze gebieden blijft wel sprake van een verantwoorde brandweerzorg. Hierbij is gekeken naar:
Wordt de uiterste opkomsttijd overschreden?
Nee, er zijn geen objecten waarbij de uiterste opkomsttijd (18 minuten) wordt
overschreden

3
Agendapunt B.1 AB VRHM 13-11-2014

-

Welke markante objecten zijn er in het gebied waar de brandweer iets later komt?
De twee belangrijkste markante objecten zijn het Rijnland Ziekenhuis en het
verzorgingshuis Leythenrode in Leiderdorp. Voor de objecten is de vertraging
respectievelijk 37 en 19 seconden.

-

Hoe wordt de situatie beoordeeld in vergelijking met de rest van de regio?
Het dekkingsplan voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest laat een sterke verbetering zien.
Ook na sluiting van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest behoren de gemeenten tot de
zeven gemeenten met het hoogste dekkingspercentage.

Tevens is gekeken naar de gelijktijdigheid omdat er straks sprake zou kunnen zijn van één
kazerne in een verzorgingsgebied dat nu drie kazernes kent. Uit het onderzoek blijkt dat zeer
beperkt sprake is van gelijktijdigheid: 45 keer per jaar op een totaal van 1193 uitrukken per jaar.
Ter vergelijking: voor de huidige kazerne Leiden Zuid is dit 30 keer per jaar (op totaal van 1109
uitrukken per jaar). Dit wordt niet als een probleem ervaren.
Zodra gelijktijdigheid zich voordoet, wordt conform de KVT het dichtstbijzijnde vrije voertuig
gealarmeerd. Voor Leiderdorp zal dit met name de kazerne Leiden Zuid zijn (zie pagina 36) . De
vertraging ten opzichte van de huidige en nieuwe situatie is beperkt. Voor Oegstgeest zullen dit
met name de kazernes Rijnsburg, Warmond en Leiden Zuid zijn, afhankelijk van de locatie in
Oegstgeest (zie pagina 38). De vertraging ten opzichte van de huidige en nieuwe situatie is
beperkt.
Door het herbezetten van de nieuwe kazerne Leiden Noord door vrijwilligers uit Leiderdorp en
Oegstgeest (zie volgende punt) zal de kans op gelijktijdigheid nog verder afnemen. Dit geldt ook
voor hun inzet tijdens drukke perioden (bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling en bij extreme
weersomstandigheden).
De gevolgen voor de brandweerzorg worden ook overzichtelijk gepresenteerd in bijgaande
infographic (bijlage 4)

2.
de notitie Heroriëntering repressieve zorg bij sluiting kazernes Leiderdorp en
Oegstgeest (bijlage 2)
Wanneer de kazernes van Leiderdorp en Oegstgeest gesloten worden vermindert de basis
slagkracht. Uit de berekening van het onderzoek blijkt dat deze vermindering geen invloed heeft
op de reguliere brandweerzorg. Naast deze reguliere zorg zijn er ook momenten waarbij extra
slagkracht nodig is. Deze notitie geeft inzicht in de momenten wanneer aanvullende zorg nodig is.
Daarnaast wordt een schets gegeven welke mogelijkheden dit biedt voor de vrijwillige
medewerkers van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest. De vrijwilligers van Leiderdorp en
Oegstgeest zijn goed opgeleid, ervaren en gemotiveerd. De Brandweer Hollands Midden wil daarom graag
gebruik blijven maken van hun betrokkenheid en inzet. Op dit moment worden plannen ontwikkeld hoe dit
vorm te geven binnen de beroepskazernes van Leiden (bijv. vergelijkbaar met de inzet van vrijwilligers
binnen de beroepskorpsen van Alphen aan den Rijn en Gouda).
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3.
de notitie Financiële paragraaf nieuwbouw Leiden Noord (bijlage 3)
De kosten voor de nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord en de opbrengsten van het sluiten
van de huidige kazernes Leiden Noord, Leiderdorp en Oegstgeest zijn inzichtelijk gemaakt in de
notitie Financiële paragraaf nieuwbouw Leiden Noord. Hieruit blijkt dat hiermee een substantiële
kostenverlaging (begroot op € 436.500) van de brandweerzorg kan worden gerealiseerd. Hierbij is
dan al rekening gehouden met de kosten voor de nieuwe inzet van vrijwilligers uit Leiderdorp en
Oegstgeest en de herhuisvesting van de huidige kantoorwerkplekken op de kazernes.
Op basis van de businesscase en aangezien de nieuwbouw onderdeel vormt van een grotere
ontwikkeling (onderdeel van appartementencomplex), de koop juridisch bestaat uit de levering
van één appartementsrecht, en gemeente Leiden hiervoor geen belangstelling heeft, wordt
voorgesteld de koop te laten plaatsvinden door de veiligheidsregio. E.e.a. past binnen de
bestuurlijke uitgangspunten huisvesting bij de regionalisering Brandweer Hollands Midden. In het
ontvlechtingsprotocol is bestuurlijk bepaald dat Brandweer Hollands Midden in principe kazernes
huurt voor bepaalde tijd, maar dat de mogelijkheid bestaat dat Brandweer Hollands Midden zelf
(laat) bouwen bij noodzakelijke vervanging van een kazerne. Voorwaardelijk is dat het locaties
zijn die als strategisch zijn aan te merken op grond van het dekkingsplan. De nieuwe locatie en
brandweerkazerne kwalificeren zich als duurzaam voor de lange termijn. Voorgesteld wordt
daarom om de nieuwe brandweerkazerne te laten aankopen door de veiligheidsregio.
Dit betekent dat t.z.t. de huur van de huidige kazernes Leiden-Noord. Leiderdorp en Oegstgeest
zal worden opgezegd en dat deze gebouwen/locaties opnieuw ontwikkeld kunnen worden door de
betreffende gemeente. De betreffende gemeenten blijven de huidige bijdrage aan
huisvestingskosten via de gemeentelijke inwonerbijdrage betalen.

4. Kader
Het bestuurlijk vastgestelde Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden vormt het uitgangspunt bij
het bepalen of er sprake is van verantwoorde brandweerzorg.
In financieel opzicht heeft het bestuur de brandweer de opdracht gegeven te komen tot de
Cebeon-norm als kostenniveau voor brandweerzorg.

5. Consequenties
Door de nieuwbouw van de beroepskazerne Leiden-Noord op een andere locatie ontstaat de
situatie, dat deze kazerne de brandweerzorg kan uitvoeren in gebieden die nu nog onder het
verzorgingsgebied van de vrijwillige kazernes Leiderdorp en Oegstgeest vallen. Hierdoor
verliezen de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest hun operationele noodzaak en meerwaarde. Het
sluiten van deze kazernes betekent een forse besparing die niet ten koste gaat van de kwaliteit
van de brandweerzorg. Het dekkingspercentage in het dekkingsplan wordt zelfs voor alle
betrokken gemeenten verbeterd.
De vrijwilligers van Leiderdorp en Oegstgeest zijn goed opgeleid, ervaren en gemotiveerd. De
brandweer wil daarom graag gebruik blijven maken van hun betrokkenheid en inzet. In de notitie
Heroriëntering repressieve zorg bij sluiting kazernes Leiderdorp en Oegstgeest worden hiervoor
concrete voorzetten gegeven. Hierbij is het goed om te weten dat de beroepskazernes Alphen
aan den Rijn en Gouda ook al jaren, tot grote tevredenheid, werken met een eigen vrijwillige
eenheid als onderdeel van de bezetting. Deze werkwijze kan ook in Leiden worden ingevoerd en
zorg voor uniformiteit in de organisatie.
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6. Aandachtspunten / risico’s
Betrokken en gemotiveerde brandweervrijwilligers vormen de ruggengraat van de brandweer,
zeker ook in Leiderdorp en Oegstgeest. De discussie en uiteindelijke bestuurlijke besluitvorming
over dit onderwerp gaat niet over hun betrokkenheid en gemotiveerdheid, maar over de vraag of
verantwoorde brandweerzorg kan worden geleverd tegen lagere kosten. De vrijwilligers van
Leiderdorp en Oegstgeest zijn goed opgeleid, ervaren en gemotiveerd. De Brandweer Hollands
Midden wil daarom graag gebruik blijven maken van hun betrokkenheid en inzet. Op dit moment
worden plannen ontwikkeld hoe dit vorm te geven binnen de beroepskazernes van Leiden (bijv.
vergelijkbaar met de inzet van vrijwilligers binnen de beroepskorpsen van Alphen aan den Rijn en
Gouda).
De gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest zijn zogeheten Cebeon-min gemeenten. Deze
gemeenten hebben de afgelopen jaren, conform de bestuurlijke afspraak, de kosten voor
brandweerzorg zien toenemen. Het voorstel om de kazernes in deze gemeenten te sluiten ligt dan
ook extra gevoelig.

7. Implementatie en communicatie
De betrokken medewerkers (vrijwilligers en beroeps) zijn geïnformeerd over de stand van zaken
van de besluitvorming over dit onderwerp.
De colleges en gemeenteraden worden geïnformeerd over de besluitvorming.
Voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden-Noord en de sluiting van de
brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest wordt een plan van aanpak opgesteld.

8. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

het rapport Kazerne Noord Nieuw: Verantwoorde brandweerzorg
de notitie Heroriëntering repressieve zorg bij sluiting kazernes Leiderdorp en Oegstgeest
de notitie Financiële paragraaf nieuwbouw Leiden Noord
infographic gevolgen brandweerzorg
Second opinion berekeningen opkomsttijden brandweer
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INLEIDING
Deze analyse is opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming over de nieuwbouw van kazerne
Noord Nieuw.
Het verplaatsen van een kazerne, en mogelijk in samenhang hiermee het sluiten van twee andere
kazernes heeft effecten voor de dekking en dus de brandweerzorg in het betreffende gebied. Tevens
geldt dat als er drie kazernes worden samengevoegd het aantal uitrukken van die nieuwe kazerne zal
toenemen. Een terechte vraag daarbij is of het niet te druk wordt voor deze nieuwe kazerne en of de
kans op gelijktijdigheid niet onaanvaardbaar toeneemt.
In deze analyse wordt aandacht besteed aan het begrip brandweerzorg en aan het dekkingsplan als
onderdeel daarvan. Tevens wordt ingegaan op de in het dekkingsplan genoemde "markante objecten"
en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden daar waar dat noodzakelijk is.
Vervolgens wordt het principe van gelijktijdigheid toegelicht alsmede de effecten in dit specifieke
geval.
Tot slot wordt aandacht besteed aan de validiteit van de gebruikte rekensystematiek in het hoofdstuk
“prognose en realisatie”.
Om het document leesbaar te houden is per hoofdstuk op een hoger abstractieniveau de essentie
weergegeven waarbij in de bijlagen nadere onderbouwing en verantwoording wordt gegeven.
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VERANTWOORDING GEBRUIKTE GEGEVENS
Ten behoeve van deze analyse zijn diverse berekeningen gemaakt. Hiervoor zijn de operationele
gegevens (bron: GMS) gebruikt van de afgelopen 6 jaar, of waar anders is vermeld over de afgelopen
drie jaar.
Door gegevens van meerdere jaren te gebruiken ontstaat een getrouw beeld van de situatie.
Voorts zijn de gegevens gefilterd op betrouwbaarheid en relevantie. Zo zijn voor het prognose /
realisatie onderzoek de prio-1 (spoed) gegevens van de eerste autospuit genomen van de drie
betreffende posten. Tevens doen alleen die gegevens mee die compleet zijn. Voor dit onderzoek zijn
de gegevens over de afgelopen drie jaar gebruikt, hiermee zijn met een voldoende aantal metingen
(275) de resultaten betrouwbaar.
Voor het gelijktijdigheidonderzoek zijn de relevante cijfers van de afgelopen 6 jaar gebruikt. Ook hier is
specifiek gekeken naar de gegevens van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
Het berekenen van de tijden waarop een autospuit op een bepaald adres kan zijn is gebeurd met de
dekkingsplanmethode. Deze methodiek is in 2011 bestuurlijk aanvaard en vastgesteld. Met de cijfers
van het dekkingsplan zijn alle berekeningen gedaan waardoor een consistent en herleidbaar beeld is
verkregen.
Hierbij mag niet de verwarring ontstaan dat er met verouderde gegevens wordt gewerkt.
Opkomsttijden variëren per dag, per tijdstip van de dag enz. Er is niet één opkomsttijd. Juist door de
uitgangspunten van het dekkingsplan te gebruiken wordt elke kazerne op dezelfde eerder
geaccepteerde en vastgestelde wijze behandeld, en is er een getrouw beeld van de huidige situatie en
een toekomstige situatie.
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WAT IS BRANDWEERZORG?
Brandweerzorg is het samenspel van maatregelen die de brandweer en overheid (ministeries,
provincies en gemeenten) in samenwerking met diverse organisaties (zowel profit- als non-profit
organisaties) nemen ten aanzien van brandveiligheid. Om te zorgen voor een zo optimaal mogelijke
brandveiligheid is het belangrijk dat gebouwen veilig zijn, bewoners en gebruikers veilig leven en als
het toch mis gaat, de brandweer er zo snel als mogelijk is om eventueel te redden en te blussen.
Voor het onderdeel ‘redden en blussen’, de repressieve kant van de brandweer, zijn in de regio
brandweerkazernes gesitueerd met allemaal een eigen verzorgingsgebied. Deze
verzorgingsgebieden kennen een historische achtergrond die voornamelijk gebaseerd waren op
gemeentegrenzen. Medio 2007 zijn de verzorgingsgebieden voor het eerst gebaseerd op basis van
1
operationele grenzen en in 2013 geoptimaliseerd. (zie bijlage 4)
Immers de gemeentegrens moest niet leidend zijn, maar de snelste brandweerzorg aan de inwoners.

Dekkingsplan2
De wet Veiligheidsregio’s verplicht elke veiligheidsregio tot het maken van een dekkingsplan (Wvr art
14, lid f). Voor de regio Hollands Midden is het dekkingsplan op 10 november 2011 vastgesteld door
3
het Algemeen Bestuur .
Het dekkingsplan geeft aan in welke mate objecten bereikt worden binnen de in het Besluit
Veiligheidsregio genoemde opkomsttijden.
Omdat het fysiek onmogelijk is om elk object binnen de in het Besluit genoemde tijd te bereiken geeft
de wet de mogelijkheid om daar gemotiveerd vanaf te wijken . Hierbij speelt de mate van afwijking, de
4
aard van het gebouw, de aard van het gebruik e.d. een rol in de door het bestuur gemaakte afweging .
Bij die afweging heeft het bestuur rekening gehouden met Bvr art 3.2.1 lid 3, dat als volgt luidt::"Het
bestuur van de veiligheidsregio stelt geen opkomsttijd vast die hoger is dan achttien minuten".
Voor de gemeenten in Hollands Midden zijn in 2010 door het Algemeen Bestuur de
dekkingspercentages vastgesteld. Zie hiervoor het vastgestelde dekkingsplan. Het totale
dekkingspercentage over de hele regio is 32,6%
Het aantal objecten dat binnen de tijdnorm bereikt wordt is, zoals blijkt uit het dekkingspercentage van
32,6, beperkt. Dat betekent overigens niet dat er per definitie geen goede brandweerzorg is. Het
dekkingspercentage op zich is niet alleen bepalend voor de kwaliteit van de brandweerzorg. Een
verandering van het dekkingspercentage is wel een maat voor de verbetering of verslechtering van de
brandweerzorg (relatief).

1

Hiertoe wordt de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) gebruikt. De KVT zorgt ervoor dat de meldkamer altijd het dichtstbijzijnde vrije voertuig
alarmeert.
2
In bijlage 1 verdiepende uitleg
3
Zie Dekkingsplan, vergadering 10 november 2011 van het Algemeen Bestuur.
4
Zie aanvulling op het dekkingsplan, vergadering 28 maart 2013 van het Algemeen Bestuur
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DE VERPLAATSING VAN KAZERNE NOORD
De verplaatsing van kazerne Noord naar Noord Nieuw heeft effecten voor de dekking zoals in het
dekkingsplan is beschreven.
Onderzoek en analyse heeft uitgewezen dat het verplaatsen van kazerne Leiden Noord en het sluiten
van Leiderdorp en Oegstgeest het meest gunstige effect oplevert in relatie tot het leveren van
adequate brandweerzorg (dekking gaat er per saldo voor elke gemeente op vooruit) en tegen
aanvaardbare kosten (passend binnen begrotingsdoelstelling).

De effecten m.b.t dekkingspercentages zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Gemeente

Zonder
operationele
grenzen

Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest

72,7%
3,0%
7,6%

Huidige
situatie, met
operationele
grenzen
72.7%
14.5%
10.8%

Effecten voorstel
verplaatsen Leiden Noord
( Leiderdorp en Oegstgeest
blijven open)
74,7%
29,6%
48,9%

Effecten voorstel
verplaatsen Leiden Noord
(sluiten Leiderdorp en
Oegstgeest)
74.7%
29.3%
46.4%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het open houden van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest een
hogere dekking geeft, met de volgende verschillen: Leiderdorp +0,3% en Oegstgeest +2,5%
In bijlage 2 is een volledig overzicht te zien van onderzochte scenario’s.

VERANTWOORDE BRANDWEERZORG
Door de verplaatsing van kazerne Leiden Noord wordt in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest een
dekkingsverbetering gerealiseerd. Dat betekent dat voor het overgrote deel van de bevolking de
situatie beter wordt. Echter, in een beperkt deel van de gemeenten zal door het verplaatsen van
Leiden Noord en het sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest de dekking minder worden.
Dat speelt in de Merenwijk in Leiden, in het ‘Oude Dorp’ in Leiderdorp en in de wijk Haaswijk in
Oegstgeest
Om te beoordelen of hier nog sprake is van verantwoorde brandweerzorg, is beoordeeld volgens de
volgende ordening:
5
• wordt de uiterste opkomsttijd van 18 minuten overschreden.
• welke markante (kwetsbare) objecten zijn in het gebied waarin de brandweer later komt
• hoe wordt de situatie beoordeeld in vergelijking met de rest van de regio.
Wordt de uiterste opkomsttijd overschreden?
Eerder is aangegeven welke tijden de wetgever hanteert. In de voorgestelde situatie zijn er geen
objecten die een langere opkomsttijd hebben dan 18 minuten.

5

Bvr art 3.2.1 lid 3 Het bestuur van de veiligheidsregio stelt geen opkomsttijd vast die hoger is dan achttien minuten
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Welke markante objecten zijn er in het gebied waar de brandweer iets later komt?
Markante objecten zijn objecten waarvan het ministerie van V&J heeft aangegeven dat afwijken van
de normtijd apart gemotiveerd moet worden. In de eerder genoemde aanvulling op het dekkingsplan is
hier in 2013 door het bestuur over besloten.
De opkomsttijd speelt bij redden een grotere rol dan bij blussen. De beoordeling wordt gerelateerd aan
de gebouwfunctie. Wanneer sprake is van schadebeperking zet de brandweer in op blussen. Een
opkomsttijd van minder dan 15 minuten biedt in die gevallen voldoende ruimte voor een effectieve
inzet, uitgaande van een minimale brandwerendheid van 20 minuten.
In de Leidse Merenwijk zijn 6 objecten die alle een langzamere opkomsttijd krijgen. De maximale
vertraging is hier 2 minuut 30.
In Leiderdorp zijn 68 markante objecten waarvan er 48 een snellere opkomsttijd krijgen en 20
markante objecten die een langzamere opkomsttijd krijgen. De maximale vertraging is 50 seconden.
Voor Oegstgeest zijn dat 68 markante objecten waarvan er 61 een snellere opkomsttijd krijgen en 7
markante objecten met een langzamere opkomsttijd. De maximale vertraging is 2 seconden.
In de analyse van de markante objecten van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest die langzamer zijn
6
geworden, zijn er geen objecten bijgekomen die apart gemotiveerd moeten worden .
De twee belangrijkste "markante objecten" zijn het Rijnlandziekenhuis en Leythenrode in Leiderdorp
Voor deze objecten is de vertraging conform de gebruikte rekenmethodiek respectievelijk 37 en 19
seconden.

Hoe wordt de situatie beoordeeld in vergelijking met de rest van de regio?
Het gebied Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest staat niet op zich.
De verandering van de dekking krijgt meer duiding als de oude en de nieuwe dekking bezien kan
worden ten opzichte van de dekking in de andere gemeenten van de regio.
Het dekkingspercentage varieert per gemeente fors over de hele regio (van 1,5% tot 79,4%) . Daarbij
geldt dat een laag dekkingspercentage niet betekent dat er onvoldoende brandweerzorg wordt
geleverd. Het dekkingspercentage geeft aan in hoeverre er aan de gestelde norm wordt voldaan.
E.e.a. is sterk afhankelijk van de vorm en infrastructuur van de gemeente, de locatie van de
brandweerkazerne en de uitrukprestaties van de uitrukkende brandweereenheden.
Het dekkingspercentage is een goed instrument om bij veranderingen van kazernelocatie,
infrastructuur, uitbreidingen van een gemeente met een extra wijk e.d. als vergelijkingsmaat te dienen
of de situatie slechter of beter wordt.
Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest gaan er substantieel op vooruit en behoren, ook na sluiting van de
kazernes Oegstgeest en Leiderdorp, tot de 7 gemeenten met het hoogste dekkingspercentage.
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de dekkingspercentages die nu en na de verplaatsing
van kazerne Noord gerealiseerd worden, weergegeven per gemeente.

6

Zie bijlage 5 voor een overzicht.
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GELIJKTIJDIGHEID7
Definitie:
Er is sprake van gelijktijdigheid als er tijdens een inzet van een kazerne zich
gelijktijdig een nieuw incident voordoet in het verzorgingsgebied van die
kazerne.

Korte beschrijving:
Dat een nieuw incident zich kan voordoen in een verzorgingsgebied als een kazerne is uitgerukt is
evident.
e
Ook in de afgelopen jaren is het voorgekomen dat omringende korpsen van Leiden de 1 zorg
verleenden als Leiden kazerne Noord en/of Zuid waren uitgerukt.
Aan Prof. dr. ir. P.H.A.J.M. (Pieter) van Gelder (Hoogleraar Safety Science binnen de sectie
Veiligheidskunde, Faculteit TBM (Techniek, Bestuur en Management), TU Delft) is gevraagd om de
huidige kans op gelijktijdigheid te bepalen en om te bepalen hoe groot de kans op gelijktijdigheid in de
nieuwe situatie wordt.
Vervolgens is bekeken wat "de kans op gelijktijdigheid" nu concreet betekent in "aantallen uitrukken
per week en per jaar" en hoe vaak dit zich vervolgens voordoet voor de diverse soorten uitruk.
Tot slot is gekeken naar de effecten voor specifiek de categorie binnenbrand, waar de kans op
slachtoffers groot is, maar ook omdat gebouwbranden in tegenstelling tot de overige categorieën
specifiek in het dekkingsplan zijn opgenomen. Deze branden zijn vervolgens over de gemeenten
verdeeld zodat per gemeente een goed beeld ontstaat over de kans en de toename hiervan.

7

Zie voor een complete verantwoording (rapport Prof. dr. ir. P.H.A.J.M. van Gelder) bijlage 6
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De methode en bevindingen:
Brandweer Hollands Midden heeft jaarlijks ongeveer 8000 incidenten.
De trend is dalend over de afgelopen 6 jaar. Bij een dalende trend van incidenten wordt de kans op
gelijktijdigheid ook kleiner.

(gemiddelde 8028)
Een nadere analyse en duiding naar gemeente en uitruksoort.
In de onderstaande tabel is het gemiddeld aantal voor gelijktijdigheid relevante uitrukken per kazerne
per jaar over de afgelopen 6 jaar weergegeven.
gem.
per jaar
1109

per dag

kans gelijktijdig

Keer per week

3,05

0,035

0,75

Noord

753

2,07

0,025

0,36

Leiderdorp

218

0,60

0,019

0,08

Oegstgeest

223

0,61

0,020

0,08

Noord Nieuw

1193

3,28

0,038

0,87

Zuid

De drukte voor Noord Nieuw en kazerne Zuid wordt ongeveer even groot. De huidige situatie is dat
het aantal uitrukken van Zuid niet als problematisch wordt ervaren.
0,75 keer per week als voorspelling is aanvaardbaar.
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Voor alle uitrukken is de (procentuele) verdeling over de gemeenten:
(gemiddelde per dag huidig / gemiddelde per dag Noor Nieuw)

Leiden:
Leiderdorp:
Oegstgeest::

2,07/3,28*100% = 63%
0,6 / 3,28*100% = 18%
0,6 / 3,28*100% = 18%

De gelijktijdigheid overall voor nieuw Noord is 0,038 (3,8%)
(procentuele verdeling gemeente * kansfactor)

De verdeling van het risico van gelijktijdigheid over de gemeenten is dan als volgt:
Leiden:
0,63 * 3,8 = 2,4 %
Leiderdorp:
0,18 * 3,8 = 0,7%
Oegstgeest:
0,18 * 3,8 = 0,7 %
Hoe vaak komt het dan per gemeente voor dat sprake is van gelijktijdigheid:
Het aantal gelijktijdig verwachte uitrukken per week van 0,87 keer (45 x per jaar) voor post Nieuw
Noord wordt als volgt over de drie betrokken gemeenten verdeeld:
(procentuele verdeling gemeente * absoluut aantal uitrukken per week)

Leiden:
Leiderdorp:
Oegstgeest:

0,63 * 0,87 = 0,55 keer per week, is 28,7 keer per jaar
0,18 * 0,87= 0,16 keer per week, is 8,3 keer per jaar
0,18 * 0,87= 0,16 keer per week, is 8,3 keer per jaar

Vergelijk Leiden Zuid: 0,75 keer per week * 52 = 39 keer per jaar

Doet de uitruksoort er toe?
Gelijktijdigheid bij binnenbranden is 'spannender' dan bij de overige uitruksoorten.
Per classificatie ziet het er als volgt uit:
Gemiddeld aantal uitrukken per dag naar uitruksoort
Leiden Zuid

Leiden Noord

Leiderdorp

Oegstgeest

Noord Nieuw

Binnenbrand

0,29

0,22

0,07

0,05

0,34

Buitenbrand

0,47

0,29

0,12

0,09

0,50

Hulpverlening

0,91

0,66

0,22

0,15

1,03

OMS

1,37

0,90

0,20

0,30

1,41

Totaal

3,05

2,07

0,60

0,61

3,28

Dus van de 0,34 binnenbranden voor Noord Nieuw per dag zijn er 0,22 in Leiden Noord, 0,07 in
Leiderdorp en 0,05 in Oegstgeest.
Als je hiermee de kans op binnenbrand per post omzet naar de gemeenten:
22/34 * 100% = 65% van de binnenbranden doen zich voor in Leiden
7/34 * 100% = 19% van de binnenbranden doen zich voor in Leiderdorp
5/34 *100% = 16% van de binnenbranden doen zich voor in Oegstgeest
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De gelijktijdigheid voor binnenbranden voor nieuw Noord is 0,044 (0,44%)
De verdeling van het risico van gelijktijdigheid voor binnenbranden over de gemeenten is dan als
volgt:
Leiden:
0,65 * 0,44% = 0,30 %
Leiderdorp:
0,19 * 0,44 %= 0,09 %
Oegstgeest:
0,16 * 0,44 %= 0,07 %
Dit komt 0,0044 x 365 x 3,28 = 5,4 x per jaar of 0,105 keer per week voor.

Hoe vaak komt gelijktijdigheid voor bij binnenbrand. Per gemeente:
Het aantal gelijktijdig verwachte binnenbranden per week van 0,105 keer (5,4 keer per jaar) voor post
Nieuw Noord wordt als volgt over de drie betrokken gemeenten verdeeld:
Leiden:
0,65 * 0,105 = 0,068 keer per week, is 3,5 keer per jaar
Leiderdorp:
0,19 * 0,105 = 0,020 keer per week, is 1,0 keer per jaar
Oegstgeest:
0,16 * 0,105 = 0,017 keer per week, is 0,9 keer per jaar

Toename van de gelijktijdigheid
Uit de rapportage van Van Gelder is te lezen dat de gelijktijdigheid voor de diverse gemeenten als
volgt is veranderd:
Gemeente of
kazerne
Leiden zuid
Leiden Noord
Leiderdorp
Oegstgeest

Gelijktijdig
oud
3,5%
2,5%
0,19%
0,20%

Keer per week

Gelijktijdig nieuw

0,75
0,37
0,08
0,08

3,5%
3,8%
3,8%
3,8%

Keer per
week
0,75
0,87
0,87
0,87

Toename
geen
0,5 keer
0,79 keer
0,79 keer

Uit bovenstaande tabellen en overzichten blijkt dat gelijktijdigheid voorkomt.
Het aantal malen per jaar dat het voorkomt is ca 45 keer per jaar. Voor binnenbranden is dat 5 tot 6
keer per jaar.
In de becijfering is geen rekening gehouden met het volgende:
• Op dit moment staan de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest een aantal malen per jaar buiten
dienst. Leiderdorp 40-50 keer per jaar, Oegstgeest 30-40 keer.
Op die momenten doet zich al de "nieuwe gelijktijdigheid" voor. De toename zal dus minder
zijn.
• De effecten van de proactief te nemen maatregelen, zoals extra bezettingen tijdens de
jaarwisseling en bij weeralarm
• De effecten van de repressief te nemen maatregelen zoals het herbezetten bij inzetten die
langer duren.
Mogelijke maatregelen
Zodra gelijktijdigheid zich voordoet, wordt conform de KVT het dichtstbijzijnde vrije voertuig
gealarmeerd. Dat zal post Zuid zijn voor Leiderdorp en Rijnsburg / Warmond voor Oegstgeest.
Er onstaat dan, afhankelijk van de plaats van het incident, een vertraging. Zie bijlage 8.
Indien er gelijktijdigheid op gelijktijdigheid ontstaat, en Noord en Zuid tegelijk niet beschikbaar zijn, zal
conform de KVT de volgende gemeente worden gealarmeerd. De vertraging die dan ontstaat zal ca 5
minuten zijn, e.e.a. afhankelijk van de plaats van het incident. Dit komt ca. 2 keer per jaar voor.
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Gelijktijdigheid ontstaat bij drukte en de kans op gelijktijdigheid neemt toe met de uitrukduur.
Mogelijke maatregelen hierbij zijn het tijdig inzetten van vrij personeel bij verwachte grote drukte zoals
bij de jaarwisseling en als er weeralarm wordt afgekondigd.
Een tweede maatregel is het herbezetten van de post op het moment dat de uitruk naar verwachting
langer duurt dan een vooraf bepaalde tijd.

PROGNOSE EN REALISATIE
In dit document wordt gewerkt met de methode van het dekkingsplan. Dat is een aanvaarde en
bestuurlijk vastgestelde methodiek.
Dat laat onverlet dat bij een belangrijk onderwerp zoals nu voorligt de vraag gesteld kan worden of de
werkelijkheid voldoende overeenkomt met de prognose.
Hiertoe is, voor een andere doel, in 2012 al een vraag gesteld aan dr. ir. P. van Gelder (TU Delft).
De conclusie op dat moment was (citaat):

“Uit een statistische analyse blijkt dat de prognoses aan de veilige kant zijn;
d.w.z gemiddeld genomen overschatten ze de daadwerkelijke opkomsttijd.
Het verschil is gemiddeld -1,25 minuten. De spreiding bedraagt 2.08
minuten. Echter, in 20% van de uitrukken blijkt de gerealiseerde reistijd
langer te zijn dan de prognose.”

Hiermee is regiobreed gekeken naar de betrouwbaarheid van de “dekkingsplanmethode”. Deze
methode is bruikbaar en betrouwbaar en aan de voorzichtige kant. Om met meer en recentere
gegevens te kijken of deze algemene conclusie ook geldt voor het specifieke gebied van Leiden,
Leiderdorp en Oegstgeest, is voor dit gebied nader onderzoek gedaan.
In bijlage 7 zijn meer recente details weergegeven, toegespitst op deze gemeenten.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: PRINCIPES DEKKINGSPLAN NADER UITGELEGD
Het dekkingspercentage is een procentuele weergave van alle objecten die binnen de tijdnormen uit
de Wet Veiligheidsregio’s (besluit) worden behaald.
De interpretatie is dat een tijd die kleiner of gelijk is aan de tijdnorm behaald wordt als binnen de
tijdnorm. Het omslagpunt is op de minuut zelf. Een object dat bijvoorbeeld bereikt wordt na 05:01
(mm:ss) als de tijdnorm 05:00 is, wordt beoordeeld als buiten de tijdnorm.
Objecten vallen in een tijdnormcategorie van 5, 6, 8 of 10 minuten. Dit is afhankelijk van
gebruiksfunctie.
Artikel 3.2.1
1. Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert bij het vaststellen van de opkomsttijden van een
basisbrandweer eenheid de volgende tijdnormen:
a. vijf minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen
met een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een
celfunctie;
b. zes minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor
verminderd zelfredzamen;
c. acht minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder a en b, of met
een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie, en
d. tien minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie,
bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie.
2. Indien het bestuur van de veiligheidsregio voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststelt die
afwijken van de tijdnormen, motiveert het de keuze van de locatie en de mate van de afwijking.
3. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt geen opkomsttijd vast die hoger is dan achttien minuten.
Het dekkingspercentage kan visueel als volgt worden weergegeven (uitgaande van 100 objecten in dit
voorbeeld)
Een kazerne kent een actieradius die op te delen is in minuten (in voorbeeld 6, 7, 8, en 9 minuten)
Het geeft dus aan hoe snel de brandweer op een plek kan komen. Afhankelijk van de tijdnorm per
object, wordt het object dus binnen of buiten de tijdnorm bereikt.
Als een object binnen de wettelijke tijdnorm wordt bereikt is het vakje groen, als het buiten de tijdnorm
is rood.
In dit voorbeeld zijn 65 objecten groen, dus een dekkingspercentage van 65%.
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De blauwe cijfers 6.7.8 en 9 geven de actieradius weer = Opkomsttijd.
De opkomsttijd: De tijd tussen aanname van de melding door de meldkamer en de aankomst van de
eerste brandweereenheid op de plaats van het incident.

Uitruktijden
De tijd die nodig is om na alarmering naar de kazerne toe te gaan, om te kleden en uit te rukken.
In dit onderzoek zijn de bestuurlijk vastgestelde uitruktijden uit het dekkingsplan (2011) gebruikt.
Deze tijden zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde die representatief zijn voor dit onderzoek.
Geconstateerd is dat na analyse de gebruikte tijden een gemiddelde weergave zijn van de prestaties
van de afgelopen jaren. Immers een kazerne kan afhankelijk van tijdstip op de dag en lokale
omstandigheden soms sneller, soms langzamer zijn.
In onderstaand schema is te zien hoe deze tijden zich verhouden in relatie tot de opkomsttijden die
gebruikt zijn in dit onderzoek.
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Er is onder andere gekeken naar de volgende scenario’s
– Tijd dekkingsplan
(2008 – 2010)
– Gemiddelde tijd laatste 6 jaar
(2008 – 2013)
– Gemiddelde tijd laatste 3 jaar
(2011 – 2013)
– Tijden gedurende werktijd
(laatste KVT 2013)
– Tijden buiten werktijd
(laatste KVT 2013)
De analyse van bovenstaande scenario’s leveren dus een ‘langzaamste’ en ‘snelste’ tijd op.
De dekkingspercentages kunnen dus fluctueren al naar gelang met welke tijd wordt gerekend.
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de verschillen.
Uit de tabel is op te maken dat voor het bepalen van het dekkingspercentage de absolute getallen
wijzigen, maar dat de toename van de dekking bij de verschillende gebruikte tijden niet tot andere
conclusies leiden.
Overigens moet de waarde van gebruikte tijden niet verward worden met de tijden die gebruikt worden
voor het bepalen van de KVT. Waar korpsen elkaar bij een uitruk ontmoeten (de KVT-grens) is hier
niet van belang.

(groen = kazerne open; oranje = kazerne dicht)
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BIJLAGE 2: SCENARIO’S
In dit onderzoek zijn verschillende scenario’s onderzocht wat het effect zou zijn op omliggende
gemeenten bij het verplaatsen van Leiden Noord.
Situatie 1 is de huidige situatie en in de overige situaties staat Leiden Noord op de nieuwe locatie.
In de tabel is te zien wat de bijdrage van een kazerne is en wat de invloed op de dekking is als de
kazerne open dan wel dicht is.

(groen = kazerne open; oranje = kazerne dicht).

September 2014
Kazerne Noord Nieuw
Pagina 17 van 41

Agendapunt B.1 bijlage 1 AB VRHM 13-11-2014

BIJLAGE 3: TABEL MET DEKKINGSPERCENTAGES
Overzicht van dekkingspercentages per gemeente.
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BIJLAGE 4: INDICATIE VAN VERZORGINGSGEBIEDEN
Huidige situatie

Situatie: Leiden Noord nieuwe locatie, Leiderdorp en Oegstgeest open

Legenda:
Rood = gebied Leiden noord
Licht blauw= gebied Oegstgeest
Blauw = gebied Leiden zuid
Licht geel: gebied Leiderdorp

Situatie Leiden Noord nieuwe locatie, Leiderdorp en Oegstgeest dicht
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BIJLAGE 5: OVERZICHT MARKANTE OBJECTEN
Beoordeling brandveiligheidsniveau:
Wat de effecten zijn van extra opkomsttijd is alleen op hoofdlijnen te bepalen. Belangrijk onderscheid
is of de opgave van de brandweer bestaat uit redden of uit blussen. In geval van redding is het
tijdsaspect van groter belang dan wanneer er sprake is van het blussen van brand ter beperking van
schade. In geval van blussing bestaat een marge van meerdere minuten als gevolg van aangebrachte
brandcompartimentering.
Wat bepaalt de mate van brandveiligheid en hoe kan deze positief worden beïnvloed?
Door het treffen van bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische maatregelen kan een
gebouw brandveilig gemaakt worden. Wanneer deze instrumenten slim worden ingezet hoeft de
brandweer minder vaak repressief op te treden. Vanuit veiligheidsoogpunt kan een beperkte
uitruktijdsoverschrijding gecompenseerd worden door het treffen van maatregelen vooraf. Praktisch
gezien heeft de brandweer de laatste jaren al volop ingezet op het op orde krijgen van de
bouwkundige en installatietechnische maatregelen, daarom is daar nauwelijks tot geen verbetering
mogelijk. Op organisatorisch gebied is naar verwachting meer winst te behalen. Door het goed
organiseren van de interne organisatie is een bedrijf of instelling beter in staat om de ontruiming in
goede banen te leiden en wordt daarmee meer zelfredzaam. Hiermee wordt het brandveiligheidsrisico
8
verlaagd. De brandweer gebruikt de methode “Geen Nood Bij Brand 16.0” (GNBB) om organisaties
hiermee te helpen.

Beoordelingskader brandveiligheidsniveau
Stap 1 Generieke toets aan de wettelijke opkomsttijden {verwijzen naar de uitwerking hiervan}.
Dit levert een generieke verbetering op voor de gemeente Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
Stap 2 specifieke toets aan wettelijke opkomsttijden voor markante objecten
Onderscheid tussen toets aan wettelijk kader en toets aan vastgesteld dekkingsplan BHM. Hierbij
worden de objecten gecategoriseerd in 4 categorien te weten:
Categorie 1a: Opkomsttijd voldoet aan wettelijk kader en brandweer is eerder ter plaatse dan in het
vastgestelde dekkingsplan 2010
Categorie 1b: Opkomsttijd voldoet aan wettelijk kader en brandweer is later ter plaatse dan in het
vastgestelde dekkingsplan 2010
Categorie 2a: Opkomsttijd voldoet niet aan wettelijk kader en brandweer is eerder ter plaatse dan in
het vastgestelde dekkingsplan 2010
Categorie 2b: Opkomsttijd voldoet niet aan wettelijk kader en brandweer is later ter plaatse dan in
het vastgestelde dekkingsplan 2010
8

Methode 'Geen Nood Bij Brand 16.0'
Dit is een samenwerkingsproject tussen de brandweer en bedrijven of (zorg)instellingen waarbij gezamenlijk de risico’s in kaart worden
gebracht. Op basis van deze risico’s worden bedrijven en instellingen gestimuleerd passende maatregelen te nemen waarbij de focus ligt op
het stimuleren van brandveilig gedrag. De rol van de brandweer is hierin adviserend en informerend en gericht op samenwerking. Daarom
ziet de brandweer Hollands MIdden de methode 'Geen nood bij brand 16.0' als een belangrijk instrument om de veiligheid bij markante
objecten te vergroten. Recent heeft de brandweer Hollands Midden positieve ervaringen opgedaan met deze methode.
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Markante objecten die in categorie 1a vallen worden niet verder beoordeeld. De opkomsttijd wordt in
die situatie immers beter. Ook objecten uit categorie 1b worden niet verder beoordeeld. Daarvoor
geldt dat de brandweer uit oogpunt van het wettelijk kader nog steeds op tijd ter plaatse komt.
Voor objecten in categorie 2a geldt dat de opkomsttijd verbetert, maar nog niet voldoet aan de
wettelijke normtijd. Het niet voldoen aan de wet is echter niet het gevolg van de verplaatsing van
kazernes. Omdat deze overschrijdingen al bestuurlijk geaccepteerd zijn middels het vastgestelde
dekkingsplan, is maatwerk niet nodig. Bij de herziening van het dekkingsplan worden deze objecten
opnieuw beoordeeld.
Markante objecten uit categorie 2b worden individueel beoordeeld. De brandweer maakt daarbij
onderscheid tussen de taken redden en blussen. De opkomsttijd speelt bij redden een grotere rol dan
bij blussen. De beoordeling wordt gerelateerd aan de gebouwfunctie. Wanneer sprake is van
schadebeperking zet de brandweer in op blussen. Een opkomsttijd van minder dan 15 minuten biedt
in die gevallen voldoende ruimte voor een effectieve inzet, uitgaande van een minimale
brandwerendheid van 20 minuten.
Beoordeling stap 2:
Leiderdorp
• 68 markante objecten zijn beoordeeld op basis van het vastgestelde regionale dekkingsplan
• Bij 20 markante objecten komt de brandweer later
• Bij 14 markante objecten komt de brandweer later dan in het dekkingsplan
o Bij 6 objecten ligt de nadruk van de brandweerinzet op redding, ondersteunen
ontruiming en blussing => inzetten op methode GNBB
o Bij 8 objecten ligt de nadruk van de brandweerinzet op blussing=> inzetten op
methode GNBB
Oegstgeest:
• 68 markante objecten zijn beoordeeld op basis van het vastgestelde regionale dekkingsplan
• Bij 7 markante objecten komt de brandweer later
• Bij 6 markante objecten komt de brandweer later dan in het dekkingsplan
o Bij 3 objecten ligt de nadruk van de brandweerinzet op redding, ondersteunen
ontruiming en blussing => inzetten op methode GNBB
o Bij 3 objecten ligt de nadruk van de brandweerinzet op blussing => inzetten op
methode GNBB
De Brandweer Hollands Midden adviseert om bij objecten waar de inzet van de brandweer gericht is
op redding en ondersteuning van de ontruiming in te zetten op het toepassen van de methode GNBB.
Het verdient voorkeur om dit afgerond te hebben voordat de verplaatsing daadwerkelijk is afgerond.
Praktisch kan dit worden geregeld door dit op te nemen in het werkplan 2015. Voor objecten waar de
inzet slechts gericht is op blussing heeft de methode GNBB een toegevoegde waarde, maar is de
urgentie lager. Voorgesteld wordt om de prioritering hiervan mee te nemen in het regionaal
beleidsplan 2016-2019
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Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden
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BIJLAGE 6: GELIJKTIJDIGHEID IN EEN VERZORGINGSGEBIED VAN DE
BRANDWEER
Prof. dr. ir. P.H.A.J.M.Pieter van Gelder, TU Delft, 7 Sept. 2014.
In deze notitie worden de uitkomsten van een simulatiemodel gepresenteerd waarmee de kans op een
gelijktijdige uitruk kan worden gekwantificeerd.
Deze kans hangt af van X1: het aantal uitrukken gedurende de dag en van X2: de duur van een uitruk.
Variabele X1 is afhankelijk van het dagdeel. Gedurende de nacht zijn er minder uitrukken dan
gedurende de middag. Van alle uitrukken vindt in Hollands-Midden 13% in de nacht (0-6u) plaats,
25% in de ochtend (6-12u), 35% in de middag (12-18u) en 27% in de avond (18-24u). Deze
percentages zijn gebaseerd op 6 jaar aan dagelijkse data in het verzorgingsgebied VRHM.
Het aantal uitrukken gedurende de dag is Poisson verdeeld. Voor de volgende 4 posten zijn de
statistieken weergegeven in tabel 1, waaruit tevens blijkt dat de waargenomen aantallen goed
overeenkomen met het Poisson model (volgens een Chi-Kwadraat toets)..
uitrukken per dag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Leiden Noord
Frequentie
Kans
329
0,15064
571
0,26145
569
0,26053
375
0,17170
180
0,08242
91
0,04167
38
0,01740
13
0,00595
10
0,00458
2
0,00092
2
0,00092
0
0,00000
1
0,00046
0
0,00000
1
0,00046
1
0,00046
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
0
0,00000
1
0,00046

Model
0,1265
0,2616
0,2704
0,1863
0,0963
0,0398
0,0137
0,0041
0,0010
0,0002
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Totaal aantal dagen*
2184
Gemiddeld aantal
uitrukken per dag
2,07
*het totaal aantal dagen van de dataset (2008 - 2013)

Frequentie
113
360
494
465
338
197
122
40
20
11
9
5
3
0
1
1
1
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Leiden Zuid
Kans
0,05174
0,16484
0,22619
0,21291
0,15476
0,09020
0,05586
0,01832
0,00916
0,00504
0,00412
0,00229
0,00137
0,00000
0,00046
0,00046
0,00046
0,00046
0,00000
0,00092
0,00046
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Model
0,0476
0,1449
0,2206
0,2240
0,1705
0,1039
0,0527
0,0229
0,0087
0,0030
0,0009
0,0002
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Frequentie
1314
615
182
48
8
5
1
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Leiderdorp
Kans
0,60165
0,28159
0,08333
0,02198
0,00366
0,00229
0,00046
0,00092
0,00092
0,00183
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00092
0,00000
0,00000
0,00000
0,00046
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Model
0,5497
0,3289
0,0984
0,0196
0,0029
0,0004
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Frequentie
1222
683
218
43
9
5
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2184

2184

2184

3,05

0,60

0,61

Oegstgeest
Kans
0,55952
0,31273
0,09982
0,01969
0,00412
0,00229
0,00092
0,00046
0,00046
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Tabel 1.
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Model
0,5424
0,3318
0,1015
0,0207
0,0032
0,0004
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

De duur van de uitruk is afhankelijk van het type uitruk. Per type uitruk is de duur regio breed verder
P50 in
P75 in
Afstand P50 uren
uren
P75
Sigma
Variatiecoefficient
Binnenbrand
0,554
1,134
0,580
0,860
1,553
Buitenbrand
0,295
0,448
0,152
0,226
0,765
Hulpverlening
0,428
0,645
0,217
0,321
0,750
OMS
0,236
0,312
0,076
0,113
0,481
Tabel 2.
De variatiecoëfficiënt is een dimensieloze grootheid die de mate van spreiding weergeeft van de
betreffende tijdsduur. Hoe groter de variatiecoëfficiënt , hoe groter de kans dat een uitruk langer duurt
dan verwacht.
Omdat deze notitie specifiek gaat om gelijktijdigheid in het gebied Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest
is in de verdere tabellen met de daadwerkelijke uitkomsten van deze gemeenten gerekend.
Een Matlab simulatiemodel is ontwikkeld om de kans op gelijktijdigheid te berekenen. In het
simulatiemodel worden uitrukken gegenereerd die een realistische representatie zijn van de uitrukken
in HM in het verleden. Zodra uitrukken elkaar overlappen treedt gelijktijdigheid op. Dit wordt in het
simulatiemodel geregistreerd. Door de simulaties een groot aantal keer te herhalen (50.000x) kan een
realistische kans op gelijktijdigheid berekend worden (aantal overlappen gedeeld door het totaal
aantal simulaties).
De kansen op gelijktijdigheid staan getabelleerd in Appendix 1. Deze kansen hangen af van het type
uitruk (er worden 4 typen onderscheiden; ieder type wordt immers gekarakteriseerd door zijn eigen
spreiding) en van beide variabelen X1 en X2, die langs beide assen kan worden afgelezen.
Kansen op gelijktijdigheid worden uitgedrukt in percentages. Hoe kunnen we bijv. een kans van 0,045
(4,5%) interpreteren? Dat betekent dat van de 1000 uitrukken er 45 uitrukken zijn die een overlap
vertonen met een andere uitruk. Als we uitgaan van gemiddeld 2 uitrukken per dag, dan zijn er 14
uitrukken per week. Hiervan zijn er per week dus 14 x 0,045 = 0,63 gelijktijdige uitrukken.

September 2014
Kazerne Noord Nieuw
Pagina 24 van 41

Agendapunt B.1 bijlage 1 AB VRHM 13-11-2014

Leiden Noord zit op dit moment op 2,07 uitrukken gemiddeld per dag [zie tabel1]. Dit komt overeen
met gemiddeld elke 11,6 uur een uitruk. De kans op gelijktijdigheid is hiermee voor de 4 typen
branden:
Frequentie per type brand
Binnenbrand

482

kans op
type
0,11

P50 in
uren
0.314

P50 in
minuten
19

Kans
gelijktijdigheid
0,028

Buitenbrand

630

0,14

0.240

14

0,023

Hulpverlening

1431

0,32

0.348

21

0,033

OMS

1972

0,44

0.241

14

0,023

Tabel 3.
Omdat de 4 typen branden niet even vaak voorkomen, maar verdeeld zijn volgens (tabel 3): volgt een
overall gemiddelde kans op gelijktijdigheid voor LDN: 0,025 (2,5%).
[som van de (kansen op gelijktijdigheid * kans op type)]
[=0,11*0,03+0,14*0,025+0,32*0,03+0,44*0,025]
Per week zijn er in Leiden Noord hiermee gemiddeld 0,025 x 7 x 2,07 = 0,36 gelijktijdige uitrukken.
Voor de overig betrokken kazernes is dit:
Leiden Zuid zit op dit moment op 3,05 uitrukken gemiddeld per dag. Dit komt overeen met gemiddeld
elke 8 uur een uitruk. De kans op gelijktijdigheid is hiermee voor de 4 typen branden:
Frequentie per type brand
Binnenbrand

637

kans op
type
0.10

P50 in
uren
0.379

P50 in
minuten
23

Kans
gelijktijdigheid
0,050

Buitenbrand

1033

0.16

0.236

14

0,030

Hulpverlening

1992

0.30

0.365

22

0,041

OMS

2990

0.45

0.232

19

0,030

Tabel 4.
De overall gemiddelde kans op gelijktijdigheid voor LDZ: 0,035 (3,5%).
Per week zijn er in Leiden Zuid hiermee gemiddeld 0,035 x 7 x 3,05 = 0,75 gelijktijdige uitrukken.
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Leiderdorp zit op dit moment op 0,6 uitrukken gemiddeld per dag. Dit komt overeen met gemiddeld
elke 40 uur een uitruk. De kans op gelijktijdigheid is hiermee voor de 4 typen branden:
Frequentie per type brand
Binnenbrand

142

kans op
type
0.11

P50 in
uren
0.487

P50 in
minuten
29

Kans
Gelijktijdigheid
0,014

Buitenbrand

258

0.20

0.269

16

0,060

Hulpverlening

477

0.36

0.398

24

0,010

OMS

430

0.33

0.235

14

0,006

Tabel 5.
De overall gemiddelde kans op gelijktijdigheid voor LDP: 0,019 (0,19%).
Per week zijn er in Leiderdorp hiermee gemiddeld 0,019 x 7 x 0,60 = 0,08 gelijktijdige uitrukken.
Oegstgeest zit op dit moment op 0,61 uitrukken gemiddeld per dag. Dit komt overeen met gemiddeld
elke 40 uur een uitruk. De kans op gelijktijdigheid is hiermee voor de 4 typen branden:
Frequentie per type brand
Binnenbrand

118

kans op
typ
0.09

P50 in
uren
0.567

P50 in
minuten
34

Kans
Gelijktijdigheid
0,015

Buitenbrand

211

0.16

0.364

22

0,085

Hulpverlening

337

0.25

0.416

25

0,010

OMS

670

0.50

0.236

14

0,020

Tabel 6.
De overall gemiddelde kans op gelijktijdigheid voor Oegstgeest: 0,002 (0,20%).
Per week zijn er in Oegstgeest hiermee gemiddeld 0,002 x 7 x 0,61 = 0,08 gelijktijdige uitrukken.

Gedurende de dag kunnen zijn de kansen op gelijktijdige uitrukken bepaald worden door ze te
vermenigvuldigen met de volgende correctiefactoren:
Correctiefactor
Nacht

0,520

Ochtend

1,000

Middag

1,400

Avond

1,080

Tabel 7.
De intensiteit is immers met de volgende percentages verdeeld over de 4 dagdelen (nacht, ochtend,
middag, avond): 13%, 25%, 35% en 27%.
Uit de verdeling over nacht, ochtend, middag en avond volgt dat het acceptabel is om de ochtend als
representatief te beschouwen. In het verdere document worden dan ook deze kansen gebruikt.
Een worst-case scenario berekening zou overigens uitgaan van de middagsituatie en van
binnenbranden (met de langste uitrukduur van de 4 typen branden).
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De nieuwe situatie Noord Nieuw
Bij het samenvoegen van kazernes (Leiden Noord, Leiderdorp en Oegstgeest) zal de kans op
gelijktijdigheid toenemen. Het gemiddeld aantal uitrukken vanuit de kazerne neemt immers toe. De
uitrukfrequenties van de 3 kazernes uit tabel 1 kunnen gesommeerd worden.
Als Leiderdorp en Oegstgeest worden samengevoegd met Leiden Noord, neemt het gemiddelde
aantal uitrukken toe met + 0,60 + 0,61 = 1,21, ofwel 2,07 + 1,21 = 3,28. De kazerne krijgt het hiermee
ongeveer even druk als Leiden Zuid. Elke 7,3 uur volgt er gemiddeld een uitruk. De kans op
gelijktijdigheid wordt nu 3,8%. Per week zijn er in deze nieuwe kazerne waaraan 2 kazernes zijn
toegevoegd 0,038 x 7 x 3,28 = 0,87 gelijktijdige uitrukken. Doordat de kans is toegenomen (bijna een
factor 2), en doordat het aantal uitrukken per dag is toegenomen (van 1,72 naar 2,77; dus een factor
1,5) is het aantal gelijktijdige uitrukken met bijna een factor 3 toegenomen.
De kans dat zowel Noord Nieuw als Leiden Zuid zijn uitgerukt is gering (0,035* 0,038)*100%=0,13%.
Per jaar zal dit (0,0013 x 365 x 3,8 = 1,8) ca. 2 keer voorkomen.
De consequenties van het samenvoegen van de 3 kazernes staan weergegeven in tabel 8:
Frequentie per type brand
kans op
P50 in
Kans
typ
uren
Gelijktijdigheid
Binnenbrand
742
0.10
0,387
0,055
Buitenbrand

1099

0.15

0,270

0,04

Hulpverlening

2245

0.31

0,369

0,04

OMS

3072

0.43

0,239

0,03

Tabel 8.
Waarbij de P50 van de gefuseerde kazernes bepaald is uit de matrix vermenigvuldiging van:
P50 tijden
Binnen
Buiten
Hulp
OMS
Oegstgeest 0,57
0,36
0,42
0,24
Leiderdorp
0,49
0,27
0,40
0,23
Leiden
0,31
0,24
0,35
0,24
Noord
Relatieve bijdragen in het cluster
Oegstgeest 0,16
0,19
Leiderdorp
0,19
0,23
Leiden
0,65
0,57
Noord
Tabel 9.

0,15
0,21
0,64

0,22
0,14
0,64
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Gebruikte Matlab code

clg
clear
t(1)=0;
c=0;
n=50000;
k=1;j=1;
for d1=4:.5:24,
j=1;%d1 = gemiddelde duur (in uren) tussen 2 opeenvolgende
uitrukken
for d2=0.1:0.1:1,
%d2 = gemiddelde duur (in uren) van een volledige uitruk
for i=1:n,
x(i)=-d1*log(rand(1));
t(i+1)=t(i)+x(i);
% factoren 1.1, 0.62, 0.67, en
y(i)=normrnd(d2,1.1*d2);
0.5
end
c=0;
for i=1:n,
%plot([t(i),t(i)+y(i)],[0,0],'-x')
if t(i)+y(i)>t(i+1), c=c+1; end
%hold on
end
%hold off
p(j,k)=c/n; % kans op gelijktijdigheid
j=j+1;
end
k=k+1;
end
contour([4:.5:24],[0.1:.1:1],p,1000)
xlabel('d_1 (uren)')
ylabel('d_2 (uren)')

p1=p;
t(1)=0;
c=0;
n=50000;
k=1;j=1;
for d1=4:.5:24,
j=1;%d1 = gemiddelde duur (in uren) tussen 2 opeenvolgende
uitrukken
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for d2=0.1:0.1:1,
%d2 = gemiddelde duur (in uren) van een volledige uitruk
for i=1:n,
x(i)=-d1*log(rand(1));
t(i+1)=t(i)+x(i);
y(i)=normrnd(d2,0.62*d2);
% factoren 1.1, 0.62, 0.67,
en 0.5
end
c=0;
for i=1:n,
%plot([t(i),t(i)+y(i)],[0,0],'-x')
if t(i)+y(i)>t(i+1), c=c+1; end
%hold on
end
%hold off
p(j,k)=c/n; % kans op gelijktijdigheid
j=j+1;
end
k=k+1;
end
contour([4:.5:24],[0.1:.1:1],p,1000)
xlabel('d_1 (uren)')
ylabel('d_2 (uren)')

p2=p;
t(1)=0;
c=0;
n=50000;
k=1;j=1;
for d1=4:.5:24,
j=1;%d1 = gemiddelde duur (in uren) tussen 2 opeenvolgende
uitrukken
for d2=0.1:0.1:1,
%d2 = gemiddelde duur (in uren) van een volledige uitruk
for i=1:n,
x(i)=-d1*log(rand(1));
t(i+1)=t(i)+x(i);
y(i)=normrnd(d2,0.67*d2);
% factoren 1.1, 0.62, 0.67,
en 0.5
end
c=0;
for i=1:n,
%plot([t(i),t(i)+y(i)],[0,0],'-x')
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if t(i)+y(i)>t(i+1), c=c+1; end
%hold on
end
%hold off
p(j,k)=c/n; % kans op gelijktijdigheid
j=j+1;
end
k=k+1;
end
contour([4:.5:24],[0.1:.1:1],p,1000)
xlabel('d_1 (uren)')
ylabel('d_2 (uren)')

p3=p;
t(1)=0;
c=0;
n=50000;
k=1;j=1;
for d1=4:.5:24,
j=1;%d1 = gemiddelde duur (in uren) tussen 2 opeenvolgende
uitrukken
for d2=0.1:0.1:1,
%d2 = gemiddelde duur (in uren) van een volledige uitruk
for i=1:n,
x(i)=-d1*log(rand(1));
t(i+1)=t(i)+x(i);
y(i)=normrnd(d2,0.5*d2);
% factoren 1.1, 0.62, 0.67, en
0.5
end
c=0;
for i=1:n,
%plot([t(i),t(i)+y(i)],[0,0],'-x')
if t(i)+y(i)>t(i+1), c=c+1; end
%hold on
end
%hold off
p(j,k)=c/n; % kans op gelijktijdigheid
j=j+1;
end
k=k+1;
end
p4=p;
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contour([4:.5:24],[0.1:.1:1],p4,100)
xlabel('d_1 (uren)')
ylabel('d_2 (uren)')
title('p4')
[p1'; p2'; p3'; p4']
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Tabellen met kansfrequentie
Binnenbrand
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
Buitenbrand
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24

0,1
0,0273
0,0242
0,0216
0,0204
0,0177
0,0157
0,0155
0,0147
0,0133
0,0123
0,0126
0,0107
0,0114
0,0104
0,0094
0,0093
0,0088
0,0089
0,0083
0,008
0,0083
0,0082
0,0074
0,0074
0,007
0,0069
0,0062
0,0062
0,0063
0,0054
0,0052
0,006
0,0055
0,0055
0,0053
0,0049
0,0052
0,0045
0,0049
0,0047
0,005

0,2
0,0529
0,0485
0,0418
0,0385
0,0369
0,0322
0,0304
0,0285
0,0278
0,0254
0,0251
0,0219
0,0211
0,0204
0,0191
0,0184
0,0181
0,0173
0,0168
0,0152
0,0161
0,0153
0,0151
0,013
0,0133
0,0125
0,013
0,0121
0,012
0,0126
0,0107
0,0113
0,0114
0,0104
0,0099
0,0101
0,0101
0,0094
0,0099
0,0093
0,01

0,3
0,0799
0,0683
0,0619
0,0588
0,053
0,0492
0,0462
0,0416
0,0387
0,038
0,0372
0,0343
0,0332
0,0306
0,0299
0,0287
0,0266
0,0262
0,0244
0,0238
0,0227
0,0231
0,0221
0,0205
0,02
0,02
0,019
0,019
0,019
0,0178
0,018
0,0173
0,0172
0,0163
0,0161
0,0156
0,0154
0,0147
0,0135
0,0136
0,0133

0,4
0,0977
0,0902
0,0822
0,076
0,0689
0,0633
0,0613
0,0574
0,0558
0,0503
0,0474
0,0439
0,0423
0,0412
0,0393
0,0373
0,0353
0,0344
0,0336
0,0314
0,0311
0,0297
0,0288
0,0286
0,0262
0,0267
0,0254
0,0256
0,0231
0,024
0,0224
0,0218
0,0222
0,0215
0,02
0,0196
0,0197
0,0203
0,0191
0,0183
0,018

0,5
0,1239
0,1122
0,0999
0,0939
0,085
0,0793
0,0757
0,069
0,0641
0,0616
0,0598
0,0557
0,0516
0,0514
0,0488
0,0457
0,0445
0,0415
0,0415
0,0402
0,0376
0,0365
0,0364
0,0359
0,0339
0,0334
0,0314
0,031
0,0306
0,0297
0,0283
0,0272
0,0275
0,0264
0,0256
0,026
0,0239
0,0249
0,0238
0,024
0,0231

0,6
0,1446
0,1328
0,1193
0,1068
0,1002
0,0961
0,0875
0,0823
0,0767
0,0729
0,0675
0,0679
0,0614
0,061
0,0559
0,0558
0,0535
0,0533
0,051
0,0466
0,0473
0,0446
0,0434
0,0417
0,0403
0,0393
0,0376
0,0378
0,0361
0,0338
0,0346
0,0334
0,033
0,0312
0,0313
0,0305
0,0304
0,0299
0,0271
0,0288
0,0265

0,7
0,1682
0,1481
0,14
0,1288
0,1173
0,1068
0,1006
0,0975
0,0904
0,0848
0,08
0,0787
0,0727
0,0687
0,0655
0,0639
0,0618
0,0595
0,0559
0,0561
0,052
0,0501
0,0489
0,0484
0,0469
0,044
0,0435
0,0422
0,0413
0,0422
0,039
0,0384
0,0368
0,0362
0,0362
0,0358
0,0349
0,0313
0,0348
0,032
0,0323

0,8
0,1854
0,1675
0,1531
0,1402
0,1297
0,1224
0,1119
0,1038
0,1021
0,0963
0,0913
0,0872
0,0826
0,0785
0,0754
0,0723
0,0715
0,0667
0,0644
0,0616
0,0603
0,0594
0,0568
0,055
0,0525
0,0508
0,0515
0,0493
0,0473
0,047
0,0467
0,0441
0,0418
0,0424
0,0413
0,0396
0,0394
0,0384
0,0376
0,0375
0,0353

0,9
0,2054
0,185
0,1667
0,156
0,1436
0,1361
0,1252
0,1173
0,1153
0,1036
0,0995
0,0962
0,0936
0,0883
0,0862
0,0813
0,0788
0,0761
0,0724
0,0686
0,0675
0,0637
0,0634
0,0618
0,0603
0,0576
0,057
0,0543
0,0526
0,0527
0,0491
0,0508
0,0478
0,0471
0,0455
0,0446
0,0431
0,0428
0,0426
0,0409
0,0404

1
0,2215
0,2029
0,1862
0,1716
0,1589
0,1503
0,1425
0,131
0,1229
0,1186
0,1098
0,109
0,1023
0,0977
0,0935
0,0899
0,0848
0,0821
0,0784
0,0771
0,0727
0,0717
0,0683
0,0676
0,0652
0,0619
0,061
0,0603
0,0566
0,0562
0,0543
0,0541
0,0522
0,0518
0,0498
0,0495
0,0498
0,0497
0,0455
0,0445
0,0446

0,0237
0,022
0,0205
0,0182
0,0167
0,0148
0,0147
0,0143
0,0131
0,0112
0,0113
0,0103
0,0103
0,0091
0,0091
0,008
0,008
0,0074
0,008
0,0075
0,0069
0,007
0,0072
0,0067
0,0064
0,0066
0,0064
0,0057
0,0055
0,0056
0,0053
0,0057
0,0046
0,005
0,0046
0,0052
0,0047
0,0048
0,0046
0,004
0,0039

0,049
0,0449
0,0391
0,0368
0,032
0,031
0,0279
0,0254
0,0252
0,0226
0,0213
0,0208
0,0193
0,0192
0,0182
0,0165
0,0172
0,0154
0,0156
0,0152
0,0148
0,015
0,0136
0,0134
0,012
0,0121
0,0118
0,0117
0,0116
0,0101
0,0101
0,0094
0,0098
0,0098
0,0096
0,0093
0,0094
0,0094
0,0082
0,0078
0,0091

0,072
0,0642
0,0576
0,0538
0,049
0,0443
0,0424
0,0387
0,0365
0,0346
0,0322
0,0301
0,031
0,0293
0,0267
0,0254
0,0253
0,0231
0,0227
0,023
0,0222
0,021
0,0195
0,0198
0,0193
0,0193
0,0188
0,0172
0,0175
0,0173
0,0164
0,0152
0,0153
0,0149
0,0145
0,013
0,0138
0,013
0,0127
0,0122
0,0125

0,0935
0,0845
0,0759
0,0712
0,0638
0,0595
0,0535
0,0523
0,05
0,0455
0,0426
0,0406
0,039
0,0375
0,0363
0,0349
0,0338
0,0325
0,0311
0,0298
0,0286
0,0272
0,0273
0,026
0,0251
0,0241
0,0232
0,0215
0,0219
0,0217
0,0213
0,0197
0,0213
0,0198
0,0182
0,018
0,0181
0,0185
0,0172
0,0175
0,0173

0,1167
0,1024
0,0975
0,0871
0,0787
0,0742
0,0701
0,0643
0,06
0,0573
0,0535
0,0507
0,049
0,0459
0,046
0,0425
0,0399
0,0383
0,0389
0,0362
0,0345
0,0337
0,0323
0,0306
0,0312
0,0291
0,028
0,0307
0,0279
0,0269
0,0255
0,0267
0,0249
0,0241
0,0231
0,0241
0,023
0,0223
0,0218
0,0214
0,0209

0,1343
0,1249
0,1121
0,1026
0,0918
0,0893
0,0819
0,0754
0,0721
0,069
0,0644
0,0624
0,0587
0,0553
0,0537
0,0521
0,0479
0,0463
0,0466
0,0431
0,0424
0,0409
0,0394
0,0384
0,0383
0,0363
0,0354
0,0338
0,032
0,0326
0,0319
0,0307
0,0302
0,0299
0,0282
0,0275
0,0275
0,0257
0,0263
0,0254
0,0247

0,1567
0,1391
0,1298
0,1185
0,1103
0,1019
0,0962
0,0884
0,0838
0,0775
0,0766
0,0697
0,0684
0,0648
0,0599
0,0606
0,0562
0,0557
0,051
0,0516
0,0492
0,0469
0,0463
0,0433
0,0427
0,041
0,041
0,04
0,0367
0,0387
0,0373
0,0342
0,034
0,033
0,0331
0,0312
0,0307
0,0311
0,0319
0,0301
0,0288

0,1775
0,1613
0,1461
0,1339
0,1215
0,1149
0,1063
0,1012
0,0938
0,089
0,0843
0,0793
0,075
0,0727
0,07
0,0682
0,0634
0,0629
0,0601
0,0564
0,0565
0,0538
0,053
0,0517
0,0489
0,0477
0,0471
0,0447
0,0447
0,0423
0,0406
0,0422
0,0389
0,0386
0,0377
0,0367
0,0361
0,036
0,0348
0,0329
0,0343

0,1966
0,1777
0,1666
0,1475
0,1388
0,1291
0,1219
0,1102
0,1056
0,0992
0,0937
0,0903
0,0858
0,0845
0,0759
0,0758
0,0727
0,0696
0,0672
0,0634
0,0653
0,0591
0,0574
0,0577
0,0544
0,0521
0,0506
0,0503
0,0475
0,0483
0,0461
0,0446
0,0448
0,0435
0,042
0,0416
0,041
0,0397
0,0378
0,0375
0,0364

0,2145
0,1938
0,1781
0,164
0,1515
0,1405
0,1307
0,1229
0,1162
0,1112
0,104
0,1004
0,0953
0,0917
0,0868
0,0849
0,0809
0,0774
0,073
0,0731
0,0681
0,0672
0,0655
0,0629
0,0607
0,0593
0,0588
0,0562
0,055
0,0521
0,0518
0,0495
0,0491
0,0472
0,0474
0,0461
0,0457
0,0437
0,0414
0,0413
0,0423
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Hulpverlening
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
OMS
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24

0,0254
0,022
0,0203
0,0174
0,0162
0,0156
0,0151
0,0127
0,0121
0,0118
0,011
0,0106
0,0102
0,0094
0,009
0,0086
0,0081
0,0074
0,0081
0,0076
0,0065
0,0069
0,0066
0,0064
0,0071
0,006
0,0055
0,0056
0,0054
0,0061
0,0057
0,005
0,0053
0,0047
0,0051
0,0044
0,0048
0,0044
0,0047
0,0041
0,004

0,049
0,0442
0,0382
0,0363
0,0331
0,0297
0,0279
0,0263
0,0254
0,0238
0,0218
0,0215
0,0202
0,0193
0,0191
0,0186
0,0165
0,0166
0,016
0,015
0,0138
0,0136
0,0141
0,013
0,0128
0,0116
0,0117
0,011
0,0104
0,0106
0,0104
0,0102
0,0105
0,0099
0,0095
0,0088
0,0092
0,0093
0,0092
0,0084
0,0081

0,0736
0,0655
0,0594
0,053
0,0497
0,0459
0,043
0,0388
0,0371
0,0364
0,0323
0,031
0,0296
0,0277
0,0275
0,0257
0,0245
0,023
0,024
0,022
0,0202
0,0206
0,0208
0,0203
0,019
0,0174
0,0184
0,0168
0,0164
0,0162
0,0155
0,0151
0,0153
0,0147
0,0137
0,0154
0,0131
0,0142
0,0131
0,013
0,0125

0,0944
0,0843
0,0766
0,0697
0,0645
0,0603
0,0555
0,0543
0,0504
0,0461
0,0443
0,0424
0,0403
0,0372
0,0354
0,0356
0,0343
0,0322
0,0317
0,0288
0,0292
0,0283
0,0267
0,026
0,0243
0,0258
0,0234
0,0235
0,0233
0,0207
0,0207
0,0204
0,0199
0,0202
0,0192
0,0183
0,0186
0,0183
0,0174
0,0167
0,0167

0,117
0,1053
0,0946
0,0873
0,0803
0,0737
0,0701
0,0643
0,0618
0,0557
0,0535
0,0519
0,0469
0,0474
0,0438
0,0415
0,041
0,0388
0,038
0,0358
0,035
0,0335
0,0333
0,0325
0,0297
0,0308
0,0292
0,0293
0,0279
0,0274
0,027
0,0243
0,0244
0,0246
0,0242
0,0231
0,0225
0,0219
0,0214
0,0207
0,0202

0,1363
0,1239
0,1146
0,1044
0,0941
0,0855
0,0821
0,0768
0,0717
0,0666
0,0634
0,0598
0,059
0,0576
0,0524
0,0501
0,0508
0,0482
0,0442
0,044
0,0433
0,041
0,0404
0,0365
0,0382
0,0346
0,0355
0,0349
0,0333
0,0313
0,0325
0,0335
0,0302
0,0294
0,0286
0,029
0,0271
0,0269
0,0258
0,0256
0,0258

0,1585
0,1406
0,1293
0,1183
0,1095
0,1034
0,0949
0,0873
0,0841
0,079
0,0767
0,0714
0,0675
0,0644
0,0637
0,0598
0,0564
0,0548
0,0509
0,0509
0,0503
0,0454
0,0461
0,0434
0,0441
0,0427
0,0399
0,0395
0,0376
0,0379
0,0368
0,0349
0,0354
0,0337
0,0325
0,0323
0,0315
0,0315
0,0308
0,0292
0,0292

0,1759
0,1599
0,1466
0,1336
0,1221
0,1162
0,1085
0,1009
0,0935
0,0903
0,0852
0,0813
0,0786
0,0736
0,0699
0,0676
0,0663
0,0603
0,0597
0,0566
0,0564
0,053
0,0532
0,0506
0,0492
0,0479
0,0442
0,0437
0,0428
0,0438
0,0412
0,0409
0,0381
0,0381
0,037
0,0354
0,0349
0,0361
0,0345
0,0345
0,0329

0,1973
0,1796
0,1601
0,1482
0,1378
0,1278
0,12
0,1124
0,1038
0,0992
0,0963
0,0918
0,086
0,0802
0,0795
0,0752
0,0702
0,0702
0,068
0,065
0,0626
0,0605
0,059
0,0552
0,0546
0,0528
0,0528
0,0503
0,0505
0,0487
0,0455
0,0449
0,0437
0,0429
0,0415
0,0417
0,0399
0,0388
0,0397
0,0378
0,0383

0,2158
0,1945
0,1826
0,1656
0,1482
0,1396
0,1334
0,1238
0,1157
0,1109
0,1062
0,0992
0,0925
0,0924
0,0876
0,0843
0,0822
0,076
0,0727
0,0738
0,0685
0,0666
0,0652
0,0623
0,0613
0,0571
0,0585
0,0566
0,0538
0,0536
0,0519
0,0514
0,0496
0,0497
0,046
0,0458
0,0446
0,0417
0,0443
0,0428
0,0412

0,0252
0,0219
0,02
0,0186
0,0162
0,0154
0,0144
0,0136
0,0124
0,0113
0,0107
0,0099
0,0105
0,0098
0,0101
0,0095
0,0089
0,0079
0,0077
0,0075
0,0079
0,0071
0,0063
0,006
0,006
0,0062
0,0059
0,0057
0,0054
0,0052
0,0054
0,0058
0,0043
0,0049
0,0048
0,0042
0,0047
0,0045
0,0046
0,0039
0,0043

0,0489
0,043
0,0412
0,0354
0,0326
0,0313
0,0286
0,0267
0,0252
0,0229
0,0229
0,0215
0,0186
0,0184
0,0183
0,0175
0,0175
0,0165
0,0148
0,0144
0,015
0,0132
0,013
0,0128
0,012
0,0126
0,0121
0,0112
0,011
0,0107
0,0101
0,0111
0,01
0,0097
0,0099
0,0091
0,0092
0,009
0,0086
0,0081
0,0078

0,0718
0,0664
0,0587
0,0516
0,0479
0,0437
0,0414
0,0396
0,0367
0,0355
0,0335
0,0315
0,0297
0,0288
0,0267
0,0253
0,0251
0,0245
0,0239
0,0223
0,0218
0,0199
0,0189
0,0187
0,0183
0,0175
0,0183
0,0176
0,017
0,0163
0,0154
0,0159
0,0146
0,014
0,0144
0,0143
0,0128
0,014
0,0132
0,0126
0,0141

0,095
0,0832
0,0726
0,069
0,0634
0,0598
0,0553
0,0536
0,0483
0,0464
0,0436
0,0404
0,0373
0,0363
0,0366
0,0351
0,0317
0,0327
0,03
0,0293
0,029
0,0283
0,0266
0,0248
0,0226
0,0245
0,024
0,023
0,0217
0,0213
0,0211
0,0199
0,0202
0,0196
0,0192
0,0189
0,0186
0,0181
0,0171
0,0169
0,0165

0,1159
0,1029
0,0958
0,0874
0,0808
0,0741
0,0697
0,0656
0,0618
0,0574
0,0539
0,0495
0,0479
0,046
0,0445
0,0422
0,0418
0,039
0,0367
0,0366
0,0367
0,0339
0,0325
0,03
0,0311
0,029
0,0277
0,0277
0,028
0,0268
0,0254
0,0247
0,0246
0,0251
0,0236
0,0226
0,0226
0,0221
0,0215
0,0196
0,0208

0,1364
0,1212
0,111
0,1026
0,0946
0,091
0,0811
0,0772
0,0707
0,0676
0,063
0,0592
0,0576
0,056
0,0516
0,0509
0,0489
0,0469
0,0452
0,0433
0,042
0,0393
0,0377
0,0375
0,037
0,0368
0,0344
0,0335
0,0327
0,0325
0,0299
0,0298
0,0285
0,028
0,0283
0,028
0,0253
0,026
0,0255
0,025
0,0246

0,1604
0,1455
0,1294
0,1186
0,1072
0,1019
0,0945
0,0866
0,0844
0,0778
0,0742
0,0684
0,0676
0,0629
0,0617
0,0593
0,0569
0,0553
0,0535
0,0508
0,0485
0,0469
0,0456
0,044
0,0431
0,0413
0,0397
0,0376
0,0391
0,037
0,0364
0,0352
0,0344
0,0324
0,0323
0,0328
0,0312
0,0312
0,0298
0,0292
0,0286

0,1777
0,1591
0,1472
0,1353
0,1234
0,1138
0,107
0,1006
0,0953
0,088
0,088
0,0823
0,0779
0,0734
0,069
0,0649
0,0639
0,0602
0,0594
0,0574
0,0541
0,0533
0,0537
0,0491
0,0499
0,0483
0,047
0,0433
0,0425
0,0419
0,0414
0,0399
0,0396
0,0376
0,0348
0,0367
0,0362
0,0357
0,0343
0,0345
0,0333

0,1991
0,1757
0,1625
0,149
0,1391
0,1271
0,1202
0,1119
0,1046
0,0977
0,0935
0,089
0,085
0,0816
0,0763
0,0742
0,0717
0,0707
0,0662
0,0638
0,0629
0,0602
0,0556
0,0557
0,0551
0,0545
0,051
0,0521
0,0473
0,0465
0,0482
0,0458
0,0426
0,0443
0,0418
0,0415
0,041
0,0409
0,0385
0,036
0,0376

0,2184
0,1932
0,1792
0,163
0,152
0,1409
0,1295
0,1241
0,115
0,1106
0,1039
0,0991
0,0934
0,0907
0,0868
0,0833
0,0792
0,0759
0,0717
0,0716
0,0686
0,0683
0,0649
0,0616
0,0605
0,0589
0,0574
0,0561
0,0526
0,0523
0,0491
0,0508
0,0483
0,0462
0,0455
0,0447
0,0449
0,0429
0,0414
0,0433
0,0419
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BIJLAGE 7: PROGNOSE VS REALISATIE
Onderstaand zijn de incidenten van de afgelopen 3 jaar in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en
Oegstgeest geanalyseerd in hoeverre de prognosetijd overeenkomt met de realisatie.
Welke incidenten zijn geanalyseerd:
• Selectie van incidenten betreffende gemeenten
• Selectie van alleen prio 1
• Selectie van alleen TS
• Selectie van relevante meldingsclassificatie (telefonisch gemelde branden in gebouwen)
• Selectie van alleen incidenten met compleetheid van straatnaam en huisnummer.
• Controle van tijden, aanwezigheid van tijden opdracht verstrekt, uitruktijd en tijd ter plaatse.
275 incidenten voldoen aan gestelde criteria (n=275)

Methode
• Berekenen van gerealiseerde tijden, verwerkingstijd meldkamer, uitruktijd, rijtijd en
opkomsttijd.
• Prognose tijden uit dekkingsplan toegevoegd aan gerealiseerde incidenten.
• Tijden vergeleken tussen prognose en realisatie (realisatietijd langzamer of sneller dan
prognose).
• Tijdverschil berekend tussen prognose en realisatie
Analyse
Sneller = tijd realisatie is kleiner dan prognosetijd
Langzamer = tijd realisatie is groter dan prognosetijd

NB
In dit onderzoek is niet nader onderzocht wat de oorzaak geweest zou kunnen zijn van sneller of
langzamer.
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Tijdverschil tussen realisatie en prognose
(klasse indeling in minuten)

76,7% (n211) van alle incidenten zitten binnen 2 minuten van de prognosetijd.
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Spreiding
De spreiding van de gerealiseerde incidenten ligt tussen de 3 en 16 minuten.
In onderstaande grafiek zijn alle incidenten absoluut (abs) en procentueel (proc) ingedeeld in
tijdklasse van minuten.

Hoe dichter de lijnen bij elkaar komen, hoe betrouwbaarder de voorspelling.
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BIJLAGE 8: OVERZICHT VAN DE UITKOMSTEN VOOR EEN AANTAL SPECIFIEKE
ADRESSEN BIJ GELIJKTIJDIGHEID
Rapportage naar aanleiding van extra vragen van de burgemeesters van Leiderdorp en
Oegstgeest.
H. Baardscheer; 2 september 2014
In een nader bestuurlijk overleg is de vraag gesteld om, los van de generieke constatering dat de
dekking in de gemeenten verbetert, voor een aantal adressen aan te geven wat er nu precies
verandert ten opzichte van de huidige situatie.
Daarbij wordt nog de nadere bijzonderheid toegevoegd om het effect van mogelijke gelijktijdigheid
zichtbaar te maken.
In de onderstaande tabellen zijn de onderzochte adressen weergegeven en daarbij de tijd die
conform de standaard berekeningsmethodiek op die adressen wordt gehaald in de diverse situaties.
Voor de duidelijkheid zijn de adressen in een kaartje geplot.

Leiderdorp:

1
2
3
4
5

Leiderdorp
Huidig LDP Huidig LDN Nieuw LDN
Lindelaan
09:31
10:20
09:45
De Zaalberg
10:12
11:45
11:10
Dalkruidzoom
09:19
09:57
09:22
Meijelaan
11:45
08:49
08:14
Weidemolen
10:54
07:31
06:56

verschil t.o.v. Huidige sit.
00:14 Langzamer
00:58 Langzamer
00:03 Langzamer
00:35 sneller
00:35 sneller

Bij gelijktijdigheid KVT
09:59
LDZ
11:33
LDZ
11:28
LDZ
10:47
LDZ
11:30
LDZ

Verklaring: Op dit moment wordt de Lindelaan in 09:31 door de kazerne van Leiderdorp bereikt. Dat
wordt voor Noord Nieuw 09:45. In het geval dat Noord Nieuw niet beschikbaar is wordt de melding
door Leiden Zuid afgehandeld. De hierbij behorende tijd is dan 09:59.
Zo ook voor de Weidemolen. Die wordt door de kazerne van Leiderdorp nu bereikt in 10:54. Omdat de
huidige kazerne Noord dit adres in 07:31 kan bereiken wordt door de KVT dit adres nu al door Noord
bediend. Nadat Noord Nieuw is geopend wordt dat 06:56. In het geval dat Noord Nieuw niet
beschikbaar is wordt de melding door Leiden Zuid afgehandeld. De hierbij behorende tijd is dan 10:30.
De kans op gelijktijdigheid is 3,8%. Dit wordt apart nader toegelicht.
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Oegstgeest:

1
2
3
4
5

Oegstgeest
Huidig OGT Huidig LDN Nieuw LDN
Predikantslaantje
07:43
10:48
08:26
J. Duikerstraat
09:52
12:03
09:54
Dahlialaan
08:06
10:37
08:28
Mathenesselaan
09:53
09:01
06:51
Prins Bernardlaan
10:56
07:39
05:29

verschil t.o.v. Huidige sit. Bij gelijktijdigheid KVT
00:43 Langzamer
10:25
RBG
00:02 Langzamer
12:21
WMD
00:22 Langzamer
10:53
RBG
02:10 sneller
09:47
WMD
02:10 sneller
10:28
LDZ

Verklaring: Op dit moment wordt het Predikantslaantje in 07:43 door de kazerne van Oegstgeest
bereikt. Dat wordt voor Noord Nieuw 08:26. In het geval dat Noord Nieuw niet beschikbaar is wordt de
melding door kazerne Rijnsburg afgehandeld. De hierbij behorende tijd is dan 10:25.
Zo ook voor de Prins Bernardlaan. Die wordt door de kazerne van Oegstgeest nu bereikt in 10:56.
Omdat de huidige kazerne Noord dit adres in 07:39 kan bereiken wordt door de KVT dit adres nu al
door Noord bediend. Nadat Noord Nieuw is geopend wordt dat 05:29. In het geval dat Noord Nieuw
niet beschikbaar is wordt de melding door Leiden Zuid afgehandeld. De hierbij behorende tijd is dan
10:28.
De kans op gelijktijdigheid is 3,8%. Dit wordt apart nader toegelicht.
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Overzicht van het gebied met de diverse kazernes.
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B.1 bijlage 2

Heroriëntering repressieve zorg bij sluiting
kazernes Leiderdorp en Oegstgeest

Inleiding:
Wanneer de kazernes van Leiderdorp en Oegstgeest gesloten worden verminderd de basis
slagkracht. Uit de berekening van het onderzoek blijkt dat dit een verbetering oplevert voor de
reguliere dagdagelijkse zorg. Naast de reguliere zorg zijn er ook momenten waarbij extra
slagkracht nodig is. Deze paragraaf geeft inzicht in de momenten wanneer extra paraatheid nodig
is. Daarnaast wordt een schets gegeven welke mogelijkheden dit biedt voor de vrijwillige
medewerkers van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest. De vrijwilligers van Leiderdorp en
Oegstgeest zijn goed opgeleid, ervaren en gemotiveerd. De brandweer wil daarom graag gebruik
blijven maken van hun betrokkenheid en inzet. In deze notitie worden hiervoor voorzetten
gegeven.
Extra paraatheid:
Verhoging van de slagkracht is voorzienbaar maar soms ook onverwacht. In de volgende situaties
is aanvullende dekking in de vorm van extra repressieve capaciteit nodig om de burgers in het
verzorgingsgebied te kunnen bedienen:
1. Evenementen die extra eisen stellen in kader van bereikbaarheid of verhoogd brandrisico.
Jaarwisseling, 3-october viering of jaarmarkt.
2. Langdurige inzet van een eenheid waarvoor aflossing of herbezetting nodig is.
3. Momenten waarop veel incidenten lokaal in de regio afgehandeld moeten worden zoals bij
storm of wateroverlast. Dit soort incidenten hebben voor de klant een spoedeisend karakter
maar worden door de brandweer als niet spoedeisend afgehandeld.
4. Bij zeer grote incidenten in de regio ondersteunt de brandweer met eigen middelen het
primaire proces van blussen of hulpverlenen. Dit is op logistiek gebied met alternatief
bluswater in de vorm van een watertransport systeem, brandstof, ademlucht, verlichting etc.
Bij het verminderen van kazernes met een eerste uitrukeenheid en dus een vermindering
van personeel moet ook gekeken worden naar het herverdelen van ondersteunende taken.
5. Een groter verzorgingsgebied met langere rijafstanden beperkt de mogelijkheden van de
activiteiten van een bezetting van een kazerne. Hierdoor wordt het verblijfsgebied van de
operationele eenheid beperkt en de mogelijkheden voor het oefenen. Dit vraagt een strakke
capaciteitsplanning om oefenen mogelijk te maken binnen en buiten de paraatheid. Om dit
mogelijk te maken zijn meerdere medewerkers noodzakelijk op de kazerne om de belasting
te verdelen. Met een vernieuwde indeling van het personeel kan mogelijk meer flexibiliteit
gegenereerd worden.
6. Naast aanvullende dekking in het kader van brandweerzorg wordt door een
brandweerkazerne ook ondersteunende taken verricht als onderdeel van de sociale
samenhang en als noodhulp/dienstverlening voor de burger wanneer zij niet geholpen
kunnen worden door andere partijen. Voor assistentie aan een lokale vereniging dan wel de
autosleutels in een rioolput wordt door de brandweer een helpende hand geboden.
Effecten personeel:

1
Heroriëntering repressieve zorg bij sluiting kazernes Leiderdorp en Oegstgeest

Agendapunt B.1 bijlage 2 AB VRHM 13-11-2014

Verandering van taken binnen de organisatie van de brandweer hebben ook een effect op het
zittende en mogelijk nieuwe personeel. De brandweer in Hollands Midden maakt, voor een groot
gedeelte, gebruik van vrijwilligers die een eigen motivatie hebben om te werken bij de brandweer.
Bij het veranderen van taken kan het zijn dat de huidige bezetting van te sluiten kazernes er zelf
voor kiest wel of niet werkzaam te blijven bij de brandweer. De brandweer van Hollands Midden
wil de huidige bezetting van de te sluiten kazernes vragen en inzetten voor het uitvoeren van
nieuwe taken daar waar nodig en mogelijk.
De hierboven bij “effecten restdekking” genoemde punten vragen om personele capaciteit en
vertalen zich in een aantal rollen en taken die door de huidige vrijwilligers verricht kunnen worden.
De genoemde punten worden hierna verder uitgewerkt waardoor duidelijk wordt welke
mogelijkheden er zijn voor vrijwillige medewerkers:
1. Wanneer zich een hoger risico voordoet wat voorzienbaar is moet extra bezetting/personeel
gepland worden om de extra taken uit te voeren. In de beroepskazernes Gouda en Alphen
aan den Rijn wordt al vele jaren gebruikt gemaakt van een flexibele schil in de vorm van
brandweervrijwilligers. Deze zelfde flexibele schil wordt ook rond Leiden ontwikkeld waarin
de huidige vrijwilligers kunnen deelnemen. Dit vraagt een extra inspanning van de
organisatie afhankelijk van de deelname van de huidige medewerkers. De huidige
medewerkers uit Leiderdorp en Oegstgeest krijgen een voorkeursbehandeling ten opzichte
van andere vrijwilligers uit de BHM.
2. Uit de gelijktijdigheid berekening is gebleken dat er een moment gekozen moet worden
waarop een tankautospuit herbezet moet worden om een nieuwe spoedmelding te kunnen
afhandelen. Daarnaast is er capaciteit nodig om bij langdurige incidenten het ter plaatse
ingezette personeel af te lossen. De flexibele schil met vrijwilligers kan voor beiden gevallen
ingezet worden.
3. Bij storm- of wateroverlast wordt de brandweer in delen van de regio overvraagd op hulp bij
niet spoedeisende taken. Hiervoor kunnen geen eenheden uit andere delen van de regio
weggeroepen worden zonder daarmee de dekking te niet te doen. Door een strategische
voorraad hulpverleningsgereedschap en dienstvervoer samen met flexibel op te roepen
personeel kan de hulp aan de burger gemaximaliseerd worden.
4. In de kazernes van Leiden staat ondersteunende middelen zoals “grootwater transport” en
extra ademlucht. Tot op heden wordt dit tijdens grote incidenten uitgereden door de parate
beroepsbezetting als springbemanning. Dit geeft een tijdelijke dekking verlaging omdat op
dat moment andere parate middelen in de kazerne niet bemenst kunnen worden. Daarnaast
geeft een veelheid van taken ook een oefeninspanning die met een beroepsbezetting groter
is door het groter aantal medewerkers op een kazerne in vergelijk met een kleinere vrijwillige
bemensing. Hierom is het bedrijfstechnisch een beter optie om logistieke taken vanuit Leiden
te laten uitvoeren door vrijwillige medewerkers.
5. Op dit moment wordt in de Leidse beroepskazernes een pilot uitgevoerd met de inzet van
vrijwilligers in de 24-uursdienst uit Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Dit met het doel
om meer flexibiliteit te creëren in het planningssysteem van het 24-uurs rooster. Deze zelfde
flexibiliteit is ook noodzakelijk voor het plannen van het oefenen met partners als ook voor
het oefenen van de medewerkers in de beroepsdienst. In het kader van het evalueren van
het nieuwe rooster wordt de inzet van vrijwilligers verder beschreven. In de komende periode
wordt maatwerk voor voertuigbezettingen verder onderzocht waarbij duidelijk wordt of
vrijwillige medewerkers hiervoor ook een bijdrage kunnen leveren.
6. Van oudsher is de (vrijwillige)brandweer een samenwerkingsverband vanuit
maatschappelijke verbondenheid. Mensen die bereidt waren om voor elkaar de helpende
hand toe te steken. Dit was in tijden van nood of voor de minder bedeelde. Dit is nu nog
steeds een drijfveer voor vrijwilligers om taken met elkaar voor andere te verrichten. Dit geldt
ook voor de vrijwilligers van de brandweer van nu. Daarnaast is ook nu nog een
maatschappelijke vraag om hulp, steun of bijdrage. De komende periode zal op dit thema
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verder onderzoek verricht worden om te zien of de BHM in deze behoefte kan voorzien en op
welke wijze.
Ontwikkeling:
De vrijwillige medewerkers zijn verbonden aan de brandweer omdat zij iets willen betekenen voor
hun omgeving, interesse hebben voor de verschillende taken en omdat het werken bij de
brandweer spanning en uitdaging met zich meebrengt. De bovenstaande personele
mogelijkheden biedt ruimte voor vrijwilligers van Leiderdrop en Oegstgeest om een keuze te
maken of zij, met deze nieuwe taken, actief willen blijven binnen de brandweer. De keuze die
gemaakt wordt heeft vaak ook een relatie met de duur van het dienstverband. De verwachting is
dat voor de boven beschreven taken een bestand van minimaal 20 tot 25 vrijwilligers noodzakelijk
zijn en dat alle huidige vrijwilligers geplaatst kunnen worden binnen de vermelde mogelijkheden.
Dit wordt verder bevorderd door de verwachting dat meer flexibilisering noodzakelijk wordt binnen
het 24-uursrooster waar nu gebruikt gemaakt wordt van vrijwilligers voor de bezetting van 2 fte. of
wel 190 diensten.
De verschillende mogelijkheden worden nu binnen de organisatie met een vertegenwoordiging
van de medewerkers van Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden-Noord besproken. Na besluitvorming
over de sluiting van de kazernes Oegstgeest en Leiderdorp wordt bovenstaande mogelijkheden
verder uitgewerkt. Tijdens de ontwikkelperiode van de nieuwe kazerne is voldoende tijd om de
toekomstige dekking en bemensing uit te werken.
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B.1 bijlage 3

Financiële paragraaf nieuwbouw Leiden Noord

Uitgangspunten
Op basis van de aanbieding van B&V Ontwikkeling CV worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
Footprint
BVO
buitenterrein
parkeerplaatsen

826 m2
1.306 m2
630 m2
12

De koopsom bedraagt € 3.375.900 incl Btw. Er wordt geen grond gekocht. De nieuwbouw is
onderdeel van een grotere ontwikkeling welke zal plaatsvinden op een kavel groot 64a en 34ca.
Eventueel is huur ook een optie, in dat geval zal de jaarhuur € 236.313 zijn, jaarlijkse te indexeren
conform CPI. Btw is niet van toepassing en genoemd bedrag is op basis van prijspeil januari
2014.
Op basis van het Programma van Eisen Brandweer Hollands Midden Nieuwbouw kazernepost Clocatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Vaste componenten in het pand maken deel uit van de bouwkosten (koopsom):
- installatievoorzieningen W
- installatievoorzieningen E
- vaste inrichting
- fietsenstalling
Losse inrichting:
 Nieuw aan te schaffen:
- ICT infrastructuur (glasvezelverbinding / netwerk)
- Toegangsbeveiliging
- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
- Omroepsysteem
- Audiovisuele hulpmiddelen
- Noodstroomvoorziening (o.a. aggregaat)
- Inventaris sanitaire ruimten
- Afzuiginstallatie uitlaatgassen
- Keuken
- Specifieke terreinverlichting
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Te verhuizen:
- ICT randapparatuur (servers, computers, printers, telefooncentrale,
telefoons, audiovisuele hulpmiddelen)
- Inventaris werkplaats(en)
- Inventaris fitnessruimte
- Inventaris (werk)kasten
- Inventaris uitrukhal / stallingsgarage (o.a. kledingrekken)
- Inventaris ruimte blus- en duikkleding (o.a. kledingrekken, lockers,
ademluchtflessen)
- Inventaris servicestation en wasbox
- Inventaris droogruimte
- Inventaris wasruimte
- Inventaris kantine / keuken
- Inventaris magazijn food
- Inventaris kantoor (werkplekken)
- Inventaris vergader- instructieruimte
- Inventaris ICT-ruimte
- Inventaris slaapvertrekken en voorziening t.b.v. 24-uurs dienst (o.a.
wasmachine, droger)

In de demarcatie van de investeringskosten voor inrichting is door de bouwer een bedrag van €
366.691 aangegeven. Brandweer Hollands Midden hanteert een stelpost van € 150.000 voor
eigen rekening ten hoeve van de inventaris. Beide bedragen zijn incl. Btw.
Uitgaande van 1.306 m2 BVO bedraagt de vierkante meterprijs € 2.981 (incl. Btw) per m2 BVO.
Kapitaallasten nieuwbouw Leiden Noord

Koopsom
Inrichting bouwer
Inrichting BHM

Investering
3.375.900
366.691
150.000
3.892.591

Afschrijvings
termijn
40
20
10

rente%
4%
4%
4%

Afschrijving
84.398
18.335
15.000
117.732

Rente
86.165
8.647
3.494
98.306

Kapitaal
lasten
170.562
26.982
18.494
216.038

Huisvestingslasten nieuwbouw Leiden Noord
Kapitaallasten
Nutskosten
Belastingen
Onderhoud
Verzekeringen
Totaal

€ 216.000
€ 50.000
€ 15.000
€ 77.900
€ 7.800
€ 366.700
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Kosten kazernes Leiderdorp en Oegstgeest

Vrijwilligers(vergoedingen)
Leiderdorp
Oegstgeest
Totaal

Kosten kazernes
Vrijwilligersvergoedingen
Vrijwilligers overige kosten *)
Huisvesting huur
Huisvesting overig
Voertuigen
Totaal

vrijwilligers
vergoedingen
154.000
131.000
285.000

aantal
vrijwilligers
26
25
51

Leiderdorp Oegstgeest
154.000
131.000
26.000
25.000
143.000
90.000
17.000
10.000
90.400
51.700
430.400
307.700

bedrag per
vrijwilliger
5.923
5.240
5.588

(huidig)
Leiden Nrd

201.000
142.000
343.000

Totaal
285.000
51.000
434.000
169.000
142.100
1.081.100

*) Vakbekwaamheid, persoonlijke uitrusting e.d.

Business case nieuwbouw Leiden Noord
Kapitaallasten vs huur
Lagere overige hv lstn
Vrijwilligersvergoedingen
Vrijwilligers overige kosten
Voertuigen
Alternatieve hv kantoorpersoneel
Altenatieve ruimte loods

nieuw
216.000
150.700
98.700
25.500
38.700
100.000
15.000
644.600

oud
434.000
169.000
285.000
51.000
142.100

1.081.100

verschil
-218.000
-18.300
-186.300
-25.500
-103.400
100.000
15.000
-436.500

De loods aan de Gooimeerlaan, de huidige locatie van de brandweerkazerne van Leiden Noord,
is eigendom van Brandweer Hollands Midden. Deze kan worden verkocht. Mocht dit niet mogelijk
blijken vergt dit een desinvestering van € 90.000.

Huidige situatie: huurovereenkomst brandweerkazerne Leiden-Noord
(Gooimeerlaan 25)
De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande op 1 januari 2011 en
lopende tot en met 31 december 2015. Na het verstrijken van deze periode wordt de
overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van 5 jaar, derhalve tot en met 31
december 2020. De overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van
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telkens 5 jaar. Beëindiging vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met
inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.
De betalingsverplichting van Brandweer Hollands Midden bestaat uit:
- de huurprijs
De aanvangshuurprijs bedroeg op jaarbasis (prijspeil 2011) € 187.094, zijnde de huur in de
huisvestingskosten conform het ontvlechtingsprotocol. Jaarlijks geïndexeerd.

Huidige situatie: huurovereenkomst brandweerkazerne Leiderdorp
(Simon Smitweg 11)
De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op 1 januari 2011 en
lopende tot en met 31 december 2011. Na het verstrijken van deze periode wordt de
overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. Beëindiging vindt plaats
door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van
tenminste 6 maanden.
De betalingsverplichting van Brandweer Hollands Midden bestaat uit:
- de huurprijs
De aanvangshuurprijs bedroeg op jaarbasis (prijspeil 2011) € 134.859, zijnde de huur in de
huisvestingskosten conform het ontvlechtingsprotocol. Jaarlijks geïndexeerd.
Huidige situatie: huurovereenkomst brandweerkazerne Oegstgeest
(Dorpsstraat 64)
De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op 1 januari 2011 en
lopende tot en met 31 december 2011. Na het verstrijken van deze periode wordt de
overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. Beëindiging vindt plaats
door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van
tenminste 6 maanden.
De betalingsverplichting van Brandweer Hollands Midden bestaat uit:
- de huurprijs
De aanvangshuurprijs bedroeg op jaarbasis (prijspeil 2011) € 89.030, zijnde de huur in de
huisvestingskosten conform het ontvlechtingsprotocol. Jaarlijks geïndexeerd.
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Bestuurlijke uitgangspunten huisvesting bij van de regionalisering
Brandweer Hollands Midden (ontvlechting)
Uit ‘Resultaten vervolgonderzoek Regionalisering Brandweer Hollands Midden’ en
‘Eindrapportage ontvlechtingsprotocol’.
Huisvesting
- alle kazernes worden in beginsel van de eigenaar gehuurd.
- Ook hier zijn eisen en voorwaarden aan gesteld:
o nieuwe organisatie huurt kazernes voor bepaalde tijd (bijv. 5 jaar);
o mogelijkheid bestaat dat de nieuwe organisatie zelf bouwt bij noodzakelijke
vervanging van een kazerne;
o als de nieuwe organisatie kazernes verwerft/bouwt dan slechts uitsluitend op locaties
die als strategisch zijn aan te merken op grond van een nog vast te stellen
operationeel dekkingsplan;
o huur wordt bepaald op basis van een kostendekkende vergoeding en is ten principale
gelijk aan het huisvestingsbudget als opgenomen in de startbijdrage. Belangrijk is op
te merken dat bij de m2-prijs voor wat betreft de grondwaarde wordt uitgegaan van de
bestemming van een brandweerkazerne: zijnde een openbare functie.
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De brandweerkazerne in Leiden-Noord aan de Gooimeerlaan is verouderd.
Er bestaan nieuwbouwplannen voor de bouw van een kazerne aan de Schipholweg
(TNT-locatie). Door de gunstigere ligging van deze brandweerkazerne ten opzichte van
de binnenstad en de uitvalswegen, verbeteren de opkomsttijden van de brandweer.
De brandweerkazernes van Leiderdorp en Oegstgeest verliezen hierdoor in belangrijke
mate hun meerwaarde.

Effecten nieuwbouw brandweerkazerne
Schipholweg Leiden
00:XX

Verschil in opkomsttijd vanuit
de nieuwe kazerne t.o.v oude

tijdverschil tov de
huidige situatie

minuten
eerder

-2,5 -2 -1

0

0

1

2 2,5

Brandweerkazernes omgeving
minuten
later

Oegstgeest
Rijnsburg

B

R

A

N

D

W

E

E

Verpleeghuis
van Wijckerslooth

R

Nieuwbouw
locatie

A44

C

Rijpwetering

Leiden-Noord

Valkenburg

-02:01

Warmond

Leiden-Zuid

OEGSTGEEST

Leiderdorp
Koudekerk

Voorschoten
-02:17

LUMC

A

A

Geplande nieuwe kazerne

D
MERENWIJK

Schipholweg

LEIDEN
B I N N E N S TA D

LEIDERDORP

A4

+00:19

Verpleeghuis Leythenrode

B

+00:37

Rijnland
Ziekenhuis

N11

B Kazerne Leiderdorp
Simon Smitweg 11

C Kazerne Oegstgeest D Kazerne Leiden-Noord
Dorpsstraat 34

Gooimeerlaan 25
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H. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
vast te stellen, de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de
Brandweer Hollands Midden en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te
komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands
Midden uiterlijk in 2018:
1.
Heroverwegen formatie- en functieplan
•
een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren)
binnen de kantoororganisatie.
•
een vermindering van het aantal leidinggevenden (samenvoegen OvDgebieden) binnen de repressieve organisatie.
•
een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en
beroepsorganisatie.
2.
Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel
e
•
uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2 tankautospuiten
(inclusief centralisatie zeven reserve tankautospuiten).
•
uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen.
•
uitbreiding van de taak Brandweer First Responders.
•
uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen.
•
invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden.
•
invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte.
•
sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de
nieuwbouw kazerne Leiden Noord (dit onderwerpt maakt geen onderdeel
uit van dit besluit, maar hierover volgt een separaat besluit).
•
harmonisatie van de adembescherming.
3.
Herijken takenpakket Risicobeheersing
4.
Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
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2.

3.

vast te stellen de voorstellen, genoemd onder punt 1, in het kader van
beleidsintensivering en compensatie negatieve, operationele gevolgen (meerkosten):
a.
uitbreiding van de taak Brandweer First Responders (beleidsintensivering);
b.
uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen (compensatie);
c.
invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheiden
(compensatie);
d.
invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
(beleidsintensivering).
voor de besteding van een eventueel surplus van de voorgestelde
bezuinigingsopbrengst (nu begroot op € 500.000) ten opzicht van de Cebeon-taakstelling
(€ 1,8 miljoen) een voorstel op te nemen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de
Brandweer Hollands Midden (besluitvorming voorzien voor 26 november 2015). Hierbij zal
rekening gehouden moeten worden met de opvang van eventuele herverdelingseffecten
van de herijking van het Gemeentefonds.

3. Toelichting op het besluit
Leeswijze
In het Dagelijks Bestuur d.d. 18 september jl. en de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur
d.d. 25 september jl. is de Discussienotitie besparingsprogramma Meer-Anders-Minder uitgebreid
besproken. Geconstateerd is dat het bestuur de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen van
Brandweer Hollands Midden ondersteunt. Naar aanleiding van de bespreking van de
Discussienota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder in de themabijeenkomst van het
Algemeen Bestuur, is de nu voorliggende kadernota op een aantal punten nader onderbouwd.
Het gaat hierbij om de volgende maatregelen/onderwerpen:
e
1. keuze locatie 2 tankautospuiten (Noordwijk / Schoonhoven);
2. keuze locatie hulpverleningsvoertuig (Sassenheim / Leiden);
3. uitbreiding van de taak Brandweer First Responders;
4. invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte;
5. inzet eventueel surplus van de voorgestelde bezuinigingsopbrengst (nu begroot op
€ 500.000) ten opzicht van de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen).
e

Op basis van het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan wordt voorgesteld een 2 tankautospuit te
e
positioneren op de brandweerkazerne Noordwijk. Positionering van een 2 tankautospuit in
Schoonhoven wordt op basis van de inzetfrequentie en dekkingsplan niet noodzakelijk geacht.
Voordat een definitieve keuze kan worden gemaakt over de positionering van
hulpverleningsvoertuigen, dient nader onderzocht te worden welke bijdrage kan worden geleverd
vanuit de buurregio’s (met name voor op de autosnelwegen). De resultaten van dit nader
onderzoek worden meegenomen bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan volgend jaar.

Toelichting
In de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands
Midden is het resultaat neergelegd van het programma Meer-Anders-Minder. In deze kadernota
wordt een maatregelenpakket voorgesteld, waarmee enerzijds invulling gegeven kan worden aan
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de besparingsopgaven (Cebeon-norm) en anderzijds negatieve effecten op het
brandweerzorgniveau zoveel als mogelijk worden beperkt.
Het maatregelenpakket is evenwichtig verdeeld over alle taakvelden van de brandweer en omvat
de volgende maatregelen om de Cebeon-norm per uiterlijk 2018 te bereiken:
1.
Heroverwegen formatie- en functieplan
•
een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de
kantoororganisatie
•
een vermindering van het aantal leidinggevenden (samenvoegen OvD-gebieden)
binnen de repressieve organisatie
•
een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en
beroepsorganisatie
2.
Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel
e
•
uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2 tankautospuiten (inclusief
centralisatie zeven reserve tankautospuiten)
•
uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen
•
uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
•
uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen
•
invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheiden
•
invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
•
sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw
kazerne Leiden Noord
•
harmonisatie van de adembescherming
3.
Herijken takenpakket Risicobeheersing
4.
Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
Voor een nadere toelichting van de afzonderlijke maatregelen wordt verwezen naar de kadernota.
In het voorgestelde maatregelenpakket zijn ook vier onderwerpen opgenomen (als
beleidsintensivering of compensatie van negatieve, operationele gevolgen) die leiden tot
meerkosten binnen het totale samenhangende pakket:
a. uitbreiding van de taak Brandweer First Responders (beleidsintensivering)
b. uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen (compensatie)
c. invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheiden (compensatie)
d. invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte (beleidsintensivering)
Over deze onderwerpen dient het bestuur een expliciet besluit te nemen. Voor alle duidelijkheid:
deze meerkosten zijn verwerkt binnen de begrote totaalopbrengst van het maatregelenpakker (€
2,3 miljoen).
Wat betreft de financiële effecten is het belangrijk te kunnen vaststellen dat met de voorgestelde
maatregelen voldaan kan worden aan de Cebeon-bezuinigingsopgave en de opgave van de
commissie Strijk (zij het over meer jaren). Het maatregelenpakket voorziet in een structurele
vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de
Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. In het nieuwe meerjarenbeleidsplan
van de Brandweer Hollands Midden (besluitvorming 26 november 2015) wordt een voorstel
gedaan hoe hiermee om te gaan. Op dat moment is meer duidelijkheid over de realisatie van het
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maatregelenpakket en de herijking van het Gemeentefonds (inzet surplus voor opvang eventuele
herverdelingseffecten).

4. Kader
Bij de start van de regionalisering van de brandweer is door het bestuur de ambitie uitgesproken
om het toekomstige kostenniveau van de nieuwe Brandweer Hollands Midden, op termijn te
realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief
budget voor de brandweertaak.
Het referentiebudget waarover gesproken wordt in deze ambitie is in het dagelijks spraakgebruik
de Cebeon-norm genoemd. Deze ambitie is uitgewerkt in een ‘Cebeon-routekaart’ met als
doelstelling uiterlijk in 2018 het gewenste kostenniveau te bereiken. Inmiddels bestaat de
Brandweer Hollands Midden bijna vier jaar en is de begroting voor het vijfde jaar goedgekeurd.
Ieder jaar opnieuw is daarbij voldaan aan de afgesproken financiële besparingsopgave. In die
periode zijn belangrijke besparingen ingeboekt door een efficiënte inrichting van het functiehuis
van de nieuwe brandweerorganisatie en het harmoniseren van uiteenlopende voorzieningen.
Daarbovenop is in 2014 aan de gemeenten een incidenteel positief resultaat uitgekeerd van ruim
€ 1 miljoen, komende uit het rekeningresultaat 2013.
Om te kunnen voldoen aan de resterende opgave is het programma Meer-Anders-Minder
opgezet. Eén van de doelen van dit programma is ‘het komen tot een integraal, gefundeerd
voorstel (kadernota), op basis waarvan het bestuur in 2014 (planning november) een keuze kan
worden voorgelegd om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de
brandweerzorg in Hollands Midden per 2017, uiterlijk in 2018’
Vanaf de zomer van 2013 is daarvoor binnen alle sectoren van Brandweer Hollands Midden een
zoektraject gestart naar besparingskansen. Op basis van de resultaten hiervan is in de zomer van
2014 op directieniveau gewerkt aan een maatregelenpakket waarmee enerzijds invulling gegeven
kan worden aan de besparingsdoelstellingen en anderzijds negatieve effecten op het
brandweerzorgniveau zoveel als mogelijk worden beperkt.

5. Consequenties
In de kadernota wordt het maatregelenpakket uitgelegd, inclusief een beschrijving van de
maatschappelijke en organisatorische consequenties, alsmede de financiële effecten en de
verwachte effecten op de motivatie van het personeel. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen
naar de kadernota.

6. Aandachtspunten / risico’s
Voor een zorgvuldige implementatie van alle voorstellen is de periode 2016 – 2018 noodzakelijk
en realistisch. Met name de voortstellen met personele gevolgen, zowel voor beroeps- en
kantoorpersoneel als vrijwilligers, vragen om een gedegen voorbereiding en het maximaal
gebruiken van de momenten van natuurlijk verloop. Daarbij moet zo veel als mogelijk voorkomen
worden dat het implementatietraject doorkruist wordt met nieuwe beleidsvoorstellen en/of
aanvullende besparingsopgaven.
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Toch moet ook rekening gehouden worden met weerstanden. Versobering of opheffing van
voorzieningen leiden gemakkelijk tot emoties. Het directieteam acht alle voorstellen uitlegbaar en
verdedigbaar. Daarnaast is geprobeerd de negatieve effecten zo veel mogelijk te verzachten (o.a.
e
bij- of omscholing, herverdeling 2 lijnsvoertuigen, uitbreiding operationele ondersteunende
voertuigen, uitbreiden brandweer First Responders (op verzoek RAD), invoering specialisme
rietenkapbrandbestrijding / werken op hoogte, etc.).

7. Implementatie en communicatie
Na de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 25 september jl. zijn acht
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten hebben
leden van het directieteam van Brandweer Hollands Midden de voorgestelde
bezuinigingsvoorstellen toegelicht en uitgelegd. Voor het beroeps- en kantoorpersoneel is
hiervoor het reguliere afdelingsoverleg gebruikt. Er is begrip voor de bezuinigingsopdracht in deze
tijd en de gepresenteerde voorstellen. Uiteraard is er met name teleurstelling in de kazernes waar
e
een 2 / regionale reserve tankautospuit of een hulpverleningsvoertuig wordt uitgefaseerd.
De nieuwsbrief VRHM over de bezuinigingsvoorstellen is ook gestuurd aan de griffiers.
De MOV’ers en de ambtelijke leden van de commissie Strijk zijn in aparte bijeenkomsten
geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële consequenties van de bezuinigingsvoorstellen.
Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 13 november 2014 zal een nieuwsbrief worden
opgesteld ten behoeve van de Colleges van B&W en de gemeenteraden. Daarnaast zullen in het
kader van het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 in het voorjaar van 2015
informatiebijeenkomsten worden gehouden voor de gemeenteraden. Daarmee wordt tevens
invulling gegeven aan het nieuwe artikel 3a1 van de Wet Veiligheidsregio’s.
Vooruitlopend hierop dient al wel de besluitvorming over de begroting 2016 plaats te vinden.
Hierin zal 1/3-deel van de resterende besparingsopgave voor de jaren 2016 tot en met 2018
taakstellend worden verwerkt.

8. Bijlagen
1.

Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder.

1 Artikel 3a Wet Veiligheidsregio’s: De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de
gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft.
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9. Historie besluitvorming
-

Bestuurlijke besluitvorming omtrent de regionalisering van de brandweer.
Routekaart Cebeon.
Programma Plan Meer-Anders-Minder.
Bespreking Discussienota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder in Dagelijks
Bestuur d.d. 18 september 2014.
Bespreking Discussienota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder in de
themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur d.d. 25 september 2014.
Bespreking Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder in het Dagelijks
Bestuur d.d. 30 oktober 2014
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B.2 bijlage
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1 Inleiding en samenvatting
Bij de start van de regionalisering van de brandweer is door het bestuur de ambitie uitgesproken
om het toekomstige kostenniveau van de nieuwe Brandweer Hollands Midden, op termijn te
realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief
budget voor de brandweertaak.
Het referentiebudget waarover gesproken wordt in deze ambitie is in het dagelijks spraakgebruik
de Cebeon-norm genoemd. Deze ambitie is uitgewerkt in een ‘Cebeon-routekaart’ met als
doelstelling uiterlijk in 2018 het gewenste kostenniveau te bereiken. Inmiddels bestaat de
Brandweer Hollands Midden bijna vier jaar en is de begroting voor het vijfde jaar goedgekeurd.
Ieder jaar opnieuw is daarbij voldaan aan de afgesproken financiële bezuinigingsopgave. In die
periode zijn belangrijke besparingen ingeboekt door een efficiënte inrichting van het functiehuis
van de nieuwe brandweerorganisatie en het harmoniseren van uiteenlopende voorzieningen.
Daarbovenop is in 2014 aan de gemeenten een incidenteel positief resultaat uitgekeerd van ruim
€ 1 miljoen, komende uit het rekeningresultaat 2013.
Om te kunnen voldoen aan de resterende opgave is het programma Meer-Anders-Minder
opgezet. Eén van de doelen van dit programma is ‘het komen tot een integraal, gefundeerd
voorstel (kadernota), op basis waarvan het bestuur in 2014 (planning november) een keuze kan
worden voorgelegd om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de
brandweerzorg in Hollands Midden per 2017, uiterlijk in 2018’
Vanaf de zomer van 2013 is daarvoor binnen alle sectoren van Brandweer Hollands Midden een
zoektraject gestart naar besparingskansen. Op basis van de resultaten hiervan is in de zomer van
2014 op directieniveau gewerkt aan een maatregelenpakket waarmee enerzijds invulling gegeven
kan worden aan de bezuinigingsdoelstellingen en anderzijds negatieve effecten op het
brandweerzorgniveau zoveel als mogelijk worden beperkt. Dit maatregelenpakket is besproken in
het Dagelijks Bestuur op 18 september en 30 oktober 2014 en in de themabijeenkomst van het
Algemeen Bestuur op 25 september 2014. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen
Bestuur op 13 november 2014.
In de voorliggende Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder wordt het
maatregelenpakket uitgelegd, inclusief een beschrijving van de maatschappelijke en
organisatorische consequenties, alsmede de financiële effecten en de verwachte effecten op de
motivatie van het personeel.
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Het maatregelenpakket omvat de volgende maatregelen om de Cebeon-norm per uiterlijk 2018 te
bereiken:
1.

2.

3.
4.

Heroverwegen formatie- en functieplan
• een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de
kantoororganisatie.
• een vermindering van het aantal leidinggevenden binnen de repressieve organisatie
(samenvoegen OvD-gebieden).
• een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie.
Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel
e
• uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2 tankautospuiten (inclusief
centralisatie zeven reserve tankautospuiten).
• uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen.
• uitbreiding van de taak Brandweer First Responders.
• uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen.
• invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheiden.
• invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte.
• sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw
kazerne Leiden Noord.
• harmonisatie van de adembescherming.
Herijken takenpakket Risicobeheersing
Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven

Wat betreft de financiële effecten kan vastgesteld worden dat met de voorgestelde maatregelen
voldaan kan worden aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelenpakket voorziet in een
begrote structurele vermindering van de uitgaven van € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt
hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zal kort worden stilgestaan bij de huidige stand van organisatieontwikkeling van
Brandweer Hollands Midden. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de resterende bezuinigingsopgave
voor de periode 2016 – 2018 worden becijferd. De hoofdstukken 4 tot en met 6 bevatten
belangrijke uitgangspunten die een rol hebben gespeeld bij de formulering van het
maatregelenpakket. Hoofdstuk 4 gaat daarbij in op een afwegingskader terwijl hoofdstuk 5 de
pijlers beschrijft die herkenbaar moeten zijn onder de toekomstige brandweerorganisatie.
Hoofdstuk 6 gaat kort in op het brandrisicoprofiel van het verzorgingsgebied van de Brandweer
Hollands Midden. Hoofdstuk 7 bevat de feitelijke beschrijving van het voorgestelde
bezuinigingspakket. Dit zal in hoofdstuk 8 professioneel en vaktechnisch worden beoordeeld.
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2 De nieuwe Brandweer Hollands Midden
De Brandweer Hollands Midden is op 1 januari 2011 van start gegaan. Op basis van het
organisatieplan zijn de brandweerkorpsen van 24 gemeenten en het bureau van de toenmalige
regionale brandweer ‘as-is’ geïntegreerd binnen de nieuwe Brandweer Hollands Midden. Per 1
januari 2014 is ook het brandweerkorps van de gemeente Katwijk onderdeel van de Brandweer
Hollands Midden en daarmee levert de Brandweer Hollands Midden de brandweerzorg in alle
gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Deze start is zeker niet gemakkelijk geweest. De nieuwe Brandweer Hollands Midden, als
ontvangende organisatie, beschikte bijvoorbeeld niet over essentiële bedrijfssystemen en processen die afgestemd waren op de omvang van de nieuwe organisatie. Maar ook binnen de
wel bekende (brandweer-) processen en middelen was geen sprake van harmonisatie en
standaardisatie. De overgang van een kleine, overzichtelijk en nabije organisatie, naar een grote
organisatie met veel medewerkers (met verschillende achtergronden: vrijwilligers, beroeps- en
kantoormedewerkers), veel locaties (47) en ‘langere lijnen’ was wennen voor iedereen.
In de periode voor de regionalisering, maar met name de periode hierna, is veel geïnvesteerd in
de nieuwe brandweerorganisatie: door medewerkers, leidinggevenden, medezeggenschap,
gemeenten (als ‘achterlatende organisaties’) en het bestuur. Dankzij deze inspanningen heeft de
brandweer zijn taken onverstoord kunnen blijven uitvoeren, ondanks de opbouw van de nieuwe
organisatie.
Vandaag, bijna vier jaar na de start van de Brandweer Hollands Midden, mag geconcludeerd
worden dat er een stevige basis is gelegd onder de nieuwe organisatie, van waaruit
doorontwikkeld kan worden (zie de Korpsjaarplannen 2012, 2013 en 2014). Deze
doorontwikkeling is op een aantal punten gewenst en noodzakelijk. Niet alleen vanuit financieel
oogpunt (Cebeon-norm), maar ook vanuit de noodzakelijke versterking van de samenhang binnen
de interne werkprocessen.
De ervaringen in de achterliggende periode op het gebied van samenhang en samenwerking,
werkdruk en risicogerichtheid zijn belangrijke input voor de doorontwikkeling en de voorstellen in
het kader van bestuurlijke Cebeon-opdracht.

AB VRHM 13-11-2014
31 oktober 2014
Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder Brandweer Hollands Midden

Pagina 5 van 34

3 De Cebeon-opdracht
Bij het besluit over de regionalisering van de brandweer heeft het bestuur bepaald dat de
gemeentelijke kosten voor de brandweerzorg in Hollands Midden op termijn dienen te dalen tot
het Cebeon-niveau (uitgaande van de verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied
Brandweer en Rampenbestrijding). Mede door de verslechterde financiële positie van gemeenten
heeft het bestuur in 2013 bepaald dat het Cebeon-niveau uiterlijk in 2018 bereikt dient te zijn
(routekaart Cebeon) en dat in 2014 een besluit wordt genomen over de invulling hiervan.
Het besluit van het bestuur om de bezuiniging tot het Cebeon-niveau geleidelijk tot uiterlijk 2018
te laten plaatsvinden, is een weloverwogen besluit geweest. Hierdoor heeft de jonge, nieuwe
brandweerorganisatie de mogelijkheid gekregen om een stevige basis te leggen onder de nieuwe
organisatie én zekerheid te bieden aan de gemeenten dat de bezuinigingen structureel van aard
zijn. Een organisatie die niet de kans zou hebben gekregen deze basis te leggen, zou deze
zekerheid niet hebben kunnen geven.
Dit laat onverlet dat de brandweer forse inspanningen heeft geleverd en nog zal moeten leveren
om te komen tot het Cebeon-kostenniveau. Op basis van de huidige inzichten kan deze
bezuiniging binnen het gestelde tijdspad gerealiseerd worden. Verderop in deze discussienotitie
worden samenhangende voorstellen hiertoe gepresenteerd.
Bij de start van de Brandweer Hollands Midden lag het gemiddelde kostenniveau nog 16,6% (€
6,2 miljoen) boven het Cebeon-niveau. Tussen gemeenten waren er grote verschillen in de
kosten voor de gemeentelijke brandweer (tussen – 16% en + 57%). Deze verschillen zijn
historisch gegroeid. Het Cebeon-niveau is daarentegen gebaseerd op meer objectievere normen
uit het Gemeentefonds.
Sinds de start van de Brandweer Hollands Midden is door een veelvoud aan
efficiencymaatregelen reeds 12,6% (€ 4,4 miljoen) bezuinigd (tot en met begrotingsjaar 2015). Dit
heeft geresulteerd in een, soms fors, lagere bijdrage voor veel gemeenten (afhankelijk van de
financiële startpositie ten opzicht van de Cebeon-norm). Gemeenten die onder de Cebeon-norm
zaten, hebben daarentegen moeten “bijbetalen” tot aan deze norm. Het siert deze gemeenten dat
zij deze bestuurlijke afspraak, met een voor hen moeilijke boodschap (meer betalen voor
eenzelfde brandweerzorg), hebben geaccepteerd. Het toont ook aan dat de Cebeon-norm een
objectieve verdeelsleutel is voor de kosten van een geregionaliseerde brandweer tussen de
deelnemende gemeenten.
Voor de periode tussen 2016 en uiterlijk 2018 dient de Brandweer Hollands Midden nog 4% (€ 1,8
miljoen) te bezuinigen om de Cebeon-norm te realiseren. In de bijlagen is een overzicht
opgenomen van het kostenniveau per gemeente (gerealiseerd en nog te realiseren). Over de
voortgang van dit traject is het bestuur regelmatig geïnformeerd.
Zoals eerder aangegeven heeft de Brandweer Hollands Midden door een veelvoud aan
efficiencymaatregelen reeds een groot deel van de bezuinigingsopgave gerealiseerd. De nog te
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realiseren bezuinigingsopgave is, gezien de vele besparingen die al hebben plaatsgevonden,
anders van aard en zal nu ook gevolgen hebben voor de primaire brandweerprocessen
Incidentbestrijding en Risicobeheersing.
Om te komen tot afgewogen en zorgvuldige bezuinigingsvoorstellen is het programma MeerAnders-Minder (MAM) opgezet (zie programmaplan MAM). De resultaten hiervan worden in deze
kadernota gepresenteerd . Op 13 november a.s. neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de
wijze waarop de Brandweer Hollands Midden de laatste stappen zet tot de Cebeon-norm.

Grafiek: Cebeon-routekaart kosten Brandweer Hollands Midden
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4 Afwegingskaders
Zoals reeds aangegeven is tot en met 2015 een veelvoud aan efficiencymaatregelen
doorgevoerd. Veelal betreffen dit interne efficiencymaatregelen. De primaire processen
risicobeheersing en incidentbestrijding zijn daarbij zoveel als mogelijk ontzien. Om tot een
volledige realisatie van de Cebeon-bezuinigingsopgave te komen, zullen ook maatregelen
doorgevoerd moeten worden die rechtstreeks het brandweerzorgniveau beïnvloeden.
Belangrijk uitgangspunt bij afwegingen over het brandweerzorgniveau is dat de Veiligheidsregio
Hollands Midden beschouwd wordt als één verzorgingsgebied. Dit gebied wordt bediend door één
brandweerorganisatie. Met name het risicobeeld (zie hoofdstuk 6) hoort daarbij maatgevend te
zijn bij het organiseren en inrichten van de basisbrandweerzorg en de specialistische
brandweerzorg.
Voor het maken van keuzes bij maatregelen die het brandweerzorgniveau beïnvloeden, en te
bereiken dat de effecten hiervan beperkt zijn, is onderstaand afwegingskader opgesteld.
1. Het brandweerzorgniveau is een totaalpakket aan maatregelen gericht op het voorkomen en
op het bestrijden van brand en andersoortige incidenten. De mogelijkheid bestaat om reductie
van repressieve voorzieningen te compenseren door het treffen van extra preventieve
voorzieningen.
2. Het vastgestelde dekkingsplan 2011 – 2015 wordt gehanteerd als referentiekader.
Maatregelen c.q. de introductie van andere werkwijzen waarmee enerzijds het kostenniveau
kan worden verlaagd, terwijl anderzijds het dekkingspercentage niet vermindert, genieten de
voorkeur.
3. Nut en noodzaak van uitbreiding of krimp van basiseenheden en specialistische eenheden
moet vanuit het brandrisicoprofiel kunnen worden onderbouwd. De verwachte inzetfrequentie
(kans) en het verwachte rendement (reductie aantallen doden en gewonden en verwachte
schadebeperking) zijn daarbij de belangrijkste beoordelingscriteria.
4. Aan snelle geborgde beschikbaarheid van een eerste brandweereenheid (kwaliteitsfactor
opkomsttijd) wordt meer waarde toegekend dan aan de hoeveelheid mensen en middelen die
als eerste ter plaatse komt (kwaliteitsfactor bezetting en bepakking).
5. Bij voorzieningen waarvan aangenomen kan worden dat na beëindiging ervan geen herstart
meer mogelijk is, anders dan tegen een aanzienlijke tijdinspanning en tegen hoge kosten,
dient afgewogen te worden of versobering en/of verkleining de voorkeur geniet ten opzichte
van beëindiging / opheffing.
Het afwegingskader zal gebruikt worden bij de professionele beoordeling van de
bezuinigingsvoorstellen. Deze beoordeling is opgenomen in hoofdstuk 8.
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5 Pijlers
Naast de afwegingscriteria die in de vorige paragraaf zijn omschreven zijn zes pijlers
gedefinieerd. Deze pijlers horen herkenbaar te zijn onder de toekomstige brandweerorganisatie
die gefinancierd wordt op Cebeon-niveau. Deze pijlers zijn:
- risicogebaseerd.
- betrouwbaar.
- flexibel.
- sober.
- vitaal.
- samenwerkingsgezind.
Onderstaand zal ingegaan worden op de essentie van deze zes pijlers.
Risicogebaseerd
Brandweerzorg is geen doel op zichzelf. Alle maatregelen die getroffen worden, zowel ter
voorkoming van incidenten als voor de bestrijding, dienen gebaseerd te zijn op de aanwezige
risico’s. Deze risico’s behoren systematisch geïnventariseerd te worden en opgenomen te worden
in het brandrisicoprofiel. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het brandrisicoprofiel is in
het volgende hoofdstuk een samenvatting opgenomen van brandrisico’s en risico’s van
andersoortige gevaren die maatgevend zijn voor de materieel- en personeelsterkte van de
brandweer.
Betrouwbaar
Er zijn duidelijke afspraken over de resultaten en inspanningen van de brandweer. Het
brandweermanagement zet zich in voor de realisatie hiervan en periodiek vindt hierover
terugkoppeling plaats aan bestuur en inwoners. Op die wijze ontstaat een niet-toevallig
presterende brandweerorganisatie.
Flexibel
Voorzieningen in het kader van brandweerzorg dienen vanuit meerdere invalshoeken flexibel te
zijn.
Enerzijds is flexibiliteit een voorwaarde om om te kunnen gaan met tijdelijke piekbelastingen in de
werkdruk. Dit kan zowel verhoogde werkdruk zijn binnen de preventieve taken (bijvoorbeeld extra
toezichtactiviteiten als reactie op een (landelijk) incident) als binnen de repressieve taken
(bijvoorbeeld piekwerkdruk na extreme weersomstandigheden).
Daarnaast is flexibiliteit gewenst tussen de inzet van beroepspersoneel, kantoorpersoneel
(opstappers) en vrijwilligers in het kader van het realiseren van 24/7-paraatheid.
Tot slot is flexibiliteit gewenst binnen de huisvestingsconfiguratie. Brandweerkazernes worden
gebouwd voor minimaal 25 jaar, maar worden tevens geacht mee te bewegen met risicoontwikkelingen binnen verzorgingsgebied.
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Sober
Voorzieningen in het kader van brandweerzorg kunnen op verschillende kwaliteitsniveaus worden
gerealiseerd. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat voorzieningen bedrijfszeker zijn en
eenvoudig te gebruiken en te onderhouden. Onnodige opties en onnodige luxe worden geweerd.
Vitaal
Belasting en belastbaarheid van de organisatieonderdelen dienen met elkaar in evenwicht te zijn.
Dit geldt zowel voor afdelingen binnen de kantoororganisatie als voor de brandweerkazernes. Bij
de brandweerkazernes dient dit zichtbaar te zijn in de kwaliteit van de paraatheid (het vermogen
om 7 x 24 uur de afgesproken operationele basissterkte te leveren), de vakbekaamheidskwaliteit
(het vermogen om te voldoen aan afgesproken vakbekwaamheidseisen) en de bedrijfszekerheid
en staat van onderhoud van het materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Samenwerkingsgericht
Zowel preventieve als repressieve maatregelen in het kader van brandweerzorg behoren in
samenwerking met andere overheidhulpdiensten (regionaal, interregionaal en landelijk), andere
publieke en private organisaties en inwoners tot stand te komen.
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6 Brandrisicoprofiel
Zowel in hoofdstuk 4 als hoofdstuk 5 is aangegeven dat het risicobeeld binnen het
verzorgingsgebied maatgevend behoort te zijn voor de organisatie en inrichting van de
brandweer. Vooruitlopend op de behandeling van het definitieve brandrisicoprofiel van de
veiligheidsregio zal onderstaand een samenvattende risicoanalyse van het verzorgingsgebied
worden gegeven.
Bewoners en objecten
2
Het verzorgingsgebied heeft een grondoppervlakte van 786 km , wordt bewoond door bijna
769.000 inwoners en is bebouwd met 375.000 gebouwen. De noordkant van het gebied is dichter
bevolkt en bebouwd dan de zuidkant. De helft van het aantal inwoners is hier woonachtig op een
kwart van het grondgebied. Dit betreft het stedelijk gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en
Bollenstreek. Daarnaast is er in dit gebied met name in de zomermaanden een extra toestroom
van toeristen naar de kustgemeenten.
In de rest van de regio, een overwegend landelijk / agrarisch gebied, bevinden zich twee
stedelijke gebieden te weten rondom Alphen aan den Rijn en Gouda.
Meldingenfrequentie
De Brandweer Hollands Midden handelt op jaarbasis circa 8000 meldingen af. Circa 3000
meldingen hiervan zijn OMS-meldingen. In 95% van deze meldingen betreft het loos alarm.
De meldingenfrequentie hangt nauw samen met de bebouwings- en bevolkingsdichtheid. Ook de
helft van het aantal incidentmeldingen is afkomstig uit het eerder genoemde stedelijk gebied
rondom Leiden inclusief de Duin- en Bollenstreek.
Basisbrandrisico’s en basisbrandweerzorgnivau
Dagelijks rukt de Brandweer Hollands Midden een aantal keer uit naar kleine branden zoals
keukenbranden, schoorsteenbranden, autobranden, afvalbranden etc. Door snel ingrijpen wordt in
die situaties vaak erger voorkomen. Veelal is er geen sprake van letsel en is de (zaak)schade
beperkt. Dit type brandrisico, wat overal binnen de regio bestaat, zal niet verder worden
gekwalificeerd of gekwantificeerd.
Daarnaast schiet de brandweer te hulp bij zeer uiteenlopende typen ongevallen. Deze inzetten
worden binnen de brandweer onder de noemer technische hulpverlening geschaard. Ook deze
risico’s zullen niet verder worden gekwalificeerd of gekwantificeerd. Vanuit een bepaald
basisbrandweerzorgniveau dient gereageerd te worden op meldingen die voortkomen uit de
hierboven omschreven basisrisico’s.
Aandachtspunten brandrisico’s
Aandachtgebieden voor wat betreft brandrisico’s zijn de monumentale binnensteden van Gouda,
Leiden en Schoonhoven.
Het duin- en bosgebied in de gemeenten Katwijk en Noordwijk is dunbevolkt, maar wordt wel
vanwege het recreatieve gebruik (campings e.d.) aangemerkt als een bijzonder brandrisico, in het
bijzonder in perioden van droogte.
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De Groene Harttunnel in het tracé van de Hogesnelheidslijn is een bijzonder object vanwege de
ondergrondse ligging en de beperkte ontvluchtingsmogelijkheden in geval van calamiteiten in de
tunnel.
Een significant aantal objecten binnen het verzorgingsgebied is voorzien van een rieten kap.
Jaarlijks ontwikkelen enkele branden zich tot grote branden vanwege de moeilijke
bestrijdbaarheid van dit brandtype.
Aandachtpunten andersoortige risico’s
Het optreden van de brandweer bij incidenten anders dan brand wordt technische hulpverlening
genoemd. Dit optreden kan verder gespecificeerd worden als:
- optreden bij (verkeers)ongevallen;
- optreden bij waterongevallen;
- optreden bij ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen;
- optreden ter bestrijding van de gevolgen van storm en extreme neerslag.
Het verkeersongevallenrisico is gespreid over de gehele regio. Het snelwegtracé Gouda –
Nieuwerkerk aan de IJssel vice versa valt op vanwege de hoge ongevalsfrequentie.
De regio wordt doorsneden met diverse spoorwegen, inclusief het tracé van de hogesnelheidslijn.
Het waterongevalrisico strekt zich vanwege het waterrijke karakter van de regio zich uit over het
gehele verzorgingsgebied. De scheepvaartrisico’s beperken zich tot de risico’s verbonden aan
pleziervaart en binnenvaart.
Aandachtgebieden voor wat betreft ongevallen met chemicaliën zijn de snelwegen en
spoorwegtracé’s (vervoer gevaarlijke stoffen) en de BRZO- en ARIE-inrichtingen. Dit risico is
gespreid over de gehele regio. De ongevalsfrequentie van dit type ongevallen is laag.
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7 Voorstellen om te komen tot de Cebeon-norm
Inleiding
De zoektocht naar bezuinigingsvoorstellen om te komen tot de Cebeon-norm staat niet op
zichzelf, maar dient bezien en afgewogen te worden in het kader van de noodzakelijke
doorontwikkeling van de nieuwe brandweerorganisatie en brandweer gerelateerde
maatschappelijke ontwikkelingen (uiteraard vertaald in financiële consequenties). Dit is een
belangrijk uitgangspunt binnen het programma Meer-Anders-Minder (MAM).
Dit betekent dat niet alleen gekeken is naar voorstellen die leiden tot een bezuiniging (Minder),
maar dat ook gekeken is naar voorstellen die, ondanks meerkosten (Meer), belangrijk zijn voor de
doorontwikkeling van de organisatie en/of een reactie zijn op een maatschappelijke ontwikkeling.
Tevens is gekeken naar voorstellen die moeten leiden een andere, betere organisatie van
werkzaamheden binnen de brandweerorganisatie (Anders). Uiteindelijk dient de som van de
samenhangende voorstellen te leiden tot een verlaging van de kosten voor brandweerzorg tot de
Cebeon-norm of lager.
Bij de beoordeling van de voorstellen is gekeken naar de financiële opbrengst c.q. kosten, de
effecten op de samenleving en de consequenties voor de brandweerorganisatie en de
medewerkers. Bij dit laatste punt wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij de mogelijke gevolgen
voor de motivatie van de vele vrijwilligers bij de brandweer. Deze vrijwilligers spelen een
belangrijke rol bij het leveren van brandweerzorg in onze regio.
De concrete voorstellen worden gepresenteerd langs vier lijnen:
1.
heroverwegen formatie- en functieplan.
2.
herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel.
3.
herijken takenpakket Risicobeheersing.
4.
herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.
Bij elk voorstel wordt kort aangegeven wat de maatschappelijke effecten, organisatie-effecten, de
gevolgen voor medewerkers / vrijwilligers en de financiële gevolgen zijn.
Hieronder wordt een toelichting gegeven op deze voorstellen.
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7.1 Heroverwegen formatie- en functieplan

Bij de start van Brandweer Hollands Midden is een formatie- en functieplan opgesteld op basis
van de toentertijd beschikbare kennis en ervaring. Zoals eerder aangegeven waren veel
bedrijfsvoeringsprocessen nieuw voor een brandweerorganisatie in deze omvang. Überhaupt was
de schaal van de brandweerorganisatie nieuw. In de achterliggende periode is meer overzicht en
inzicht ontstaan in de behoefte aan sturing en capaciteit (zowel kwalitatief als kwantitatief).
Dit heeft geleid tot enkele interne veranderingstrajecten zoals het project Facilitair 2.0. Hiermee
zal de interne facilitaire dienstverlening (met belangrijke relaties met het oefenproces en het
incidentbestrijdingsproces) verbeteren. De verwachting is dat dit traject begrotingsneutraal kan
worden uitgevoerd. De benodigde tijdelijke externe deskundigheid wordt gefinancierd uit de
daarvoor bestemde reserve.
In de achterliggende periode heeft, vanwege het ontbreken van eigen specifieke deskundigheid,
bij een aantal teams externe inhuur plaatsgevonden (bijvoorbeeld ICT). Nu er meer duidelijkheid
is over de behoefte en organisatie van een aantal werkprocessen, wordt deze inhuur afgebouwd
en vervangen door eigen medewerkers. Dit kan begrotingsneutraal plaatsvinden.
Op basis van het bovenstaande worden de volgende voorstellen gedaan:
1. een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de
kantoororganisatie;
2. een vermindering van het aantal leidinggevenden binnen de repressieve organisatie
(samenvoegen OvD-gebieden);
3. een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie.

Ad 1. Vermindering leidinggevenden kantoororganisatie
De Brandweer Hollands Midden kent op dit moment 27 leidinggevenden (directeuren,
afdelingshoofden en clustercommandanten). Dit is op basis van het formatie- en functieplan bij de
start van de nieuwe organisatie. Het aantal leidinggevenden binnen de kantoororganisatie kan,
gelet op de organisatieontwikkeling, worden verminderd. Dit geldt nadrukkelijk ook voor het aantal
leidinggevenden op directieniveau.
Er zijn geen maatschappelijke effecten, omdat dit voorstel geen gevolgen heeft voor de primaire
taakuitoefening van de brandweer.
Er zijn wel organisatorische effecten, omdat dit voorstel leidt tot een wijziging van de
organisatiestructuur, een grotere span of control en een beperking van de verticale mobiliteit
(minder doorstroom- en carrièreperspectief).
Op medewerkers/vrijwilligers heeft het voorstel geen effect (anders dan de punten bij
organisatorische effecten). De hiërarchische afstand tussen leidinggevenden en vrijwilligers zal
niet vergroten.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt begroot op € 400.000. Dit zal via natuurlijk verloop
kunnen worden gerealiseerd, uiterlijk in 2018.

AB VRHM 13-11-2014
31 oktober 2014
Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder Brandweer Hollands Midden

Pagina 14 van 34

Ad 2. Vermindering leidinggevenden repressieve organisatie (OvD’en)
De Brandweer Hollands Midden kent op dit moment 7 OvD-gebieden (operationeel
leidinggevenden bij incidenten). Binnen elk gebied is een piketgroep. Het OvD-piket wordt
uitgevoerd naast een kantoorfunctie. De opkomsttijd van een OvD is maximaal 15 minuten na
alarmering. Er bestaat overlap tussen de opkomstgebieden. Het aantal alarmeringen verschilt
sterk per piketgroep. Het voorstel is om de OvD-gebieden Duinstreek en Bollenstreek samen te
voegen en de piketgebieden Rijn- en Veenstreek, Gouda en omstreken en Gouwe-IJssel te
herschikken. Laatstgenoemde drie gebieden moeten worden herverdeeld tot twee gebieden. Na
invoering kent de Brandweer Hollands Midden dan 5 OvD-gebieden.
Er zijn mogelijk beperkte maatschappelijke effecten, omdat dit voorstel er toe kan leiden dat een
OvD iets later ter plaatse is in deze gebieden en de leiding kan nemen over de incidentbestrijding.
Dit is mede afhankelijk van de woon- en werkplaats van de dienstdoende OvD. Gelet op het
huidige opleidingsniveau van de ter plaatse zijnde bevelvoerders is een mogelijk iets latere
aankomst van de OvD verantwoord.
Er zijn wel organisatorische effecten, zie bovenstaande maatschappelijke effecten. De mogelijk
iets latere aanwezigheid van de OvD dient meegenomen te worden in de oefenstof van de
bevelvoerders. Bij incidenten waarbij twee OvD’en ingezet zijn, betekent dit dat een derde OvD uit
een ander gebied eerder een strategische uitvalsbasis zal moeten innemen, om zo het gebied af
te dekken in het geval van een volgend incident. Verder zal de inzetfrequentie voor de OvDpiketgroep binnen deze gebieden toenemen, maar dit zal niet tot problemen leiden omdat deze
gebieden niet een hoge inzetfrequentie kennen.
Een verdere samenvoeging van OvD-gebieden is niet aan de orde, omdat dan de opkomsttijden
dusdanig oplopen dat dit de operationele inzet en de veiligheid van het optreden negatief
beïnvloedt.
Op medewerkers/vrijwilligers heeft het voorstel geen effect. Voor de huidige OvD’en die niet
opgenomen worden in de nieuwe piketgroepen geldt de afbouwregeling conform Car-Uwo. Naar
verwachting zal deze regeling van toepassing zijn op vier medewerkers. Het gaat hierbij niet om
de reguliere functie, maar om de piketvergoeding.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt begroot op € 60.000 (€ 30.000 per piketgroep)
(excl. kosten afbouwregeling Car-Uwo;). De opbrengst bestaat uit minder piketvergoedingen,
oefenkosten en uitrustingskosten (kleding, voertuig, etc).

Ad 3. Een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie
Het functie- en formatieplan is opgesteld bij de start van de nieuwe Brandweer Hollands Midden.
Op basis van de inzichten sinds die tijd dient dit plan aangepast te worden. Dit geldt zowel voor
de kantoor- als beroepsorganisatie. In dit voorstel worden de ontwikkelingen binnen de sector
Risicobeheersing niet meegenomen. Deze ontwikkelingen worden apart besproken in paragraaf
6.3 herijken takenpakket risicobeheersing.
Sinds de regionalisering is de brandweer voorzichtig geweest met het structureel invullen van vrije
formatieruimte; zeker op functies op beleidsterreinen die nieuw waren. Op basis van de huidige
inzichten kan de formatie op een aantal functies komen te vervallen, maar dient de capaciteit op
een aantal andere functies verruimd te worden. Een voorbeeld van deze verruiming is de formatie
binnen ICT/Informatiemanagement.
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In 2013 is gestart met het nieuwe rooster voor de beroepsdienst (24-uursdienst). Dit heeft o.a. tot
gevolg gehad dat de reservecapaciteit die voorheen over de drie beroepskorpsen was verdeeld,
nu samengevoegd is. Dit leidt tot een vermindering van de benodigde formatie.
Er zijn geen maatschappelijke effecten, omdat dit voorstel geen gevolgen heeft voor de primaire
taakuitoefening van de brandweer. De vermindering van de benodigde formatie bij de
beroepsdienst heeft niet geleid tot een vermindering van de paraatheid.
Er zijn wel organisatorische effecten, omdat dit voorstel leidt tot een beperkte vermindering van
de beschikbare formatie en daarmee tot een mogelijk hogere werkdruk. Echter, het gaat om een
beperkt aantal formatieplaatsen dat verdeeld is over alle sectoren en waarop op dit moment geen
structurele invulling is.
Op medewerkers/vrijwilligers heeft het voorstel geen aanvullende effecten. Het betreft
formatieruimte die op dit moment niet structureel is ingevuld (eventueel via inhuur) of via natuurlijk
verloop kan worden gerealiseerd.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt begroot op € 200.000.

Resumé
De totale structurele opbrengst als gevolg van het heroverwegen van het functie- en formatieplan
wordt begroot op € 660.000.
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7.2 Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel

Bij de start van de nieuwe Brandweer Hollands Midden is de materieel- en personeelsterkte voor
de incidentbestrijding ‘as-is’ overgenomen. Sinds de regionalisering is het werken met
operationele grenzen in de hele regio ingevoerd en wordt de paraatheid regionaal gewaarborgd in
plaats van lokaal (zie dekkingsplan). Daarnaast wordt gewerkt aan het invoeren van
interregionale operationele grenzen zodat ook aan de randen van de regio ‘burenhulp’
gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt (met de Veiligheidsregio Kennemerland zijn deze
afspraken inmiddels geïmplementeerd.
Het bovenstaande billijkt een herijking van de materieel- en personeelsterkte. Als toetsingskader
hiervoor is een brandrisicoprofiel opgesteld (zie hoofdstuk 6).
Op basis van het bovenstaande worden de volgende voorstellen gedaan:
e
1.
uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2 tankautospuiten (inclusief
centralisatie zeven reserve tankautospuiten)
2.
uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen
3.
uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
4.
uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen
5.
invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheiden
6.
invoering specialisme rietenkapbrandbestrijding / werken op hoogte
7.
sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw kazerne
Leiden Noord
8.
harmonisatie van de adembescherming

Ad. 1

uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2e tankautospuiten (inclusief
centralisatie zeven reserve tankautospuiten)
e
In tien kazernes verspreid over de regio staat een 2 tankautospuit die een oorsprong heeft als
e
gemeentelijke 2 tankautospuit (Noordwijk, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Katwijk, Voorschoten,
Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en Boskoop). Daarnaast kennen we zeven locaties waar een
regionale reserve-tankautospuit in de kazerne staat, veelal buiten dienst. Deze zijn door de
toenmalige regionale brandweer aangeschaft als vervangende eenheden tijdens reparaties en ten
behoeve van oefenen en opleiden (Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiderdorp, Waddinxveen,
Schoonhoven, Noordwijkerhout en Nieuwerkerk aan de IJssel).
e

De beargumentering van de 2 tankautospuit dateert nog van voor de invoering van operationele
grenzen (rapport SAVE uit 2005). Toen is onderzocht welke gemeenten op basis van de aard van
e
de bebouwing, het aantal branden en de mogelijke gelijktijdigheid van incidenten een 2
tankautospuit nodig zouden hebben (lokale waarborging paraatheid). Door de invoering van de
operationele grenzen is deze zienswijze achterhaald. De paraatheid wordt nu regionaal
e
gewaarborgd. Tevens kan niet meer op alle kazernes de paraatheid van de 2 tankautospuit
worden gegarandeerd in verband met de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het aantal uitrukken
e
van deze 2 tankautospuiten is dan ook zeer gering (m.u.v. de kazernes Alphen aan den Rijn en
e
e
Gouda, waar de 2 tankautospuit het voertuig is van de vrijwilligers). Het aantal 2
tankautospuiten kan daarom worden verminderd. Op basis van het brandrisicoprofiel, het
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e

dekkingsplan en om bedrijfsmatige redenen kan het aantal 2 tankautospuiten met vijf worden
e
verminderd. Concreet betekent dit dat de 2 tankautospuiten komen te vervallen op de kazernes
Sassenheim, Lisse, Hillegom, Voorschoten en Boskoop.
e
De 2 tankautospuiten blijven staan op de kazernes Leiden (herbezetting/inzet vrijwilligers
Leiderdorp en Oegstgeest: zie punt 7), Gouda (vrijwilligers), Alphen aan den Rijn (vrijwilligers),
Katwijk (specifiek voertuig) en Noordwijk (i.v.m. risico’s specifiek verzorgingsgebied mits
voldoende vitaliteit kazerne).
Voor oefenen en vervanging wegens onderhoud beschikt de brandweer over zeven reserve
tankautospuiten. Deze staan gestationeerd in Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Leiderdorp,
Waddinxveen, Schoonhoven, Noordwijkerhout en Nieuwerkerk aan de IJssel. Deze voertuigen
zullen centraal worden gepositioneerd op de steunpuntlocaties van de facilitaire dienst en het
regionaal oefencentrum en behoren daarmee niet meer tot de reguliere basissterkte van de
desbetreffende kazerne.
De personeel-materiaalwagens die met name aan de oostkant van de regio nog voorkomen,
zullen verdwijnen. Deze voertuigen hebben geen operationele noodzaak. Er zijn uitzonderingen
vanwege bijzondere situaties in het verzorgingsgebied, zoals bijvoorbeeld het plassengebied in
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk of de vakantieparken in de gemeente Nieuwkoop. Dit wordt
nog nader uitgewerkt.
Er zijn geen maatschappelijke effecten, omdat inmiddels in de gehele regio gewerkt wordt met
operationele grenzen en een regionale paraatheid. Er vindt geen verslechtering plaats van de
paraatheid en de opkomsttijden ten opzichte van het vigerende dekkingsplan.
Er zijn geen organisatorische effecten, omdat dit voorstel niet leidt tot een wijziging in de
kazerneconfiguratie. De incidentele inzet van extra tankautospuiten bij oefeningen wordt regionaal
georganiseerd.
Voor medewerkers/vrijwilligers heeft het voorstel wel gevolgen. Het aantal korpsleden is mede
e
bepaald op basis van het aantal voertuigen op een kazerne. Het uitfaseren van een 2
tankautospuit op een kazerne betekent dat het aantal korpsleden kan verminderen. Of dit kan via
natuurlijk/vrijwillig verloop zal per kazerne onderzocht worden. Tegelijkertijd wordt op dit moment
onderzocht (in het kader van de visie vrijwilligheid van Brandweer Hollands Midden) of
andersoortige vrijwilligers, dus niet repressief, ingezet kunnen worden voor de uitoefening van de
(ondersteunende) taken van de brandweer. Indien dit niet leidt tot een afdoende reductie volgt
eervol ontslag. Uitgangspunt blijft wel dat de paraatheid van de kazerne op niveau blijft.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt, indien wordt uitgegaan van het uitfaseren van vjf
tankautospuiten, begroot op € 400.000 (kosten tankautospuit met bezetting zes
brandweervrijwilligers: € 80.000).

Ad. 2. Uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen
In 11 kazernes verspreid over de regio staat een hulpverleningsvoertuig (Roelofarendsveen,
Leiden Zuid, Leiden Noord, Sassenheim, Noordwijk, Alphen ad Rijn, Gouda, Stolwijk, Nieuwveen,
Bodegraven, Nieuwerkerk ad IJssel). Dit voertuig beschikt over specifieke materialen ten behoeve
van de hulpverleningtaken van de brandweer en wordt ingezet bij bijvoorbeeld zwaardere of
grotere (water)ongevallen (auto’s/vrachtwagen). Het concept van het hulpverleningsvoertuig is
door de verbeterde uitrusting van de tankautospuit (o.a. redgereedschap) deels achterhaald.
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Daarnaast is de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig niet vaak zodanig kritisch dat die
invloed heeft op slachtofferreductie of schadebeperking.
Binnen de Brandweer Hollands Midden zijn twee typen hulpverleningsvoertuigen: met kraan (drie
voertuigen) en zonder kraan (acht voertuigen). Op basis van het bovenstaande, de beperkte
hoeveelheid inzetten van de hulpverleningsvoertuigen, het dekkingsplan en het brandrisicoprofiel
kan het aantal hulpverleningsvoertuigen met vijf worden verminderd (van elf naar zes). Op basis
van gebruikservaring is het wel wenselijk dat drie van de hulpverleningsvoertuigen zijn voorzien
van een kraan. Gelet op de taakuitoefening (o.a. gebruik kraan) zal van hulpverlening een
specialisme worden gemaakt. Dit sluit ook aan bij de landelijke rol die de Brandweer Hollands
Midden krijgt binnen het specialisme hulpverlening.
De positionering van de zes resterende hulpverleningsvoertuigen vindt plaats op basis van het
brandrisicoprofiel en het dekkingsplan.
Concreet betekent dit dat de hulpverleningsvoertuigen komen te vervallen op de kazernes
Noordwijk, Sassenheim, Nieuwveen, Stolwijk en Bodegraven. De hulpverleningsvoertuigen blijven
naar verwachting staan op de kazernes: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden-Noord, Leiden-Zuid,
Roelofarendsveen en Nieuwerkerk aan den IJssel. Bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan
(volgend jaar) wordt nog wel nader onderzoek gedaan naar de bijdrage van buurregio’s, met
name ten aanzien van de inzet van een hulpverleningsvoertuig op de autosnelwegen. Bij de
afhandeling van een incident op autosnelwegen is de rijrichting en op- en afslag bepalend voor de
snelle inzet van het hulpverleningsvoertuig en daarmee voor de positionering van de
hulpverleningsvoertuigen binnen de regio. Dit kan nog leiden tot een herpositionering van de
hulpverleningsvoertuigen.
Er zijn geen maatschappelijke effecten, omdat inmiddels in de gehele regio gewerkt wordt met
operationele grenzen en een regionale paraatheid. De opkomsttijd van een
hulpverleningsvoertuig is, door de positionering op basis van het brandrisicoprofiel en de
inzetfrequentie, verantwoord.
Er zijn geen organisatorische effecten, omdat dit voorstel niet leidt tot een wijziging in de
kazerneconfiguratie.
Voor medewerkers/vrijwilligers heeft het voorstel wel gevolgen. Het aantal korpsleden is mede
bepaald op basis van het aantal voertuigen op een kazerne. Het uitfaseren van een
hulpverleningsvoertuig op een kazerne betekent dat het aantal korpsleden kan verminderen. Of
dit kan via natuurlijk/vrijwillig verloop zal per kazerne onderzocht worden. Tegelijkertijd wordt op
dit moment onderzocht (in het kader van de visie vrijwilligheid van Brandweer Hollands Midden) of
andersoortige vrijwilligers, dus niet repressief, ingezet kunnen worden voor de uitoefening van de
(ondersteunende) taken van de brandweer. Indien dit niet leidt tot een afdoende reductie volgt
eervol ontslag. Uitgangspunt blijft wel dat de paraatheid van de kazerne op niveau blijft.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt begroot op € 300.000 (kosten
hulpverleningsvoertuig met bezetting twee brandweervrijwilligers: € 60.000).

Ad 3. Uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
Op dit moment wordt door dertien kazernes (met name binnen de gemeenten Kaag en Braassem,
Nieuwkoop en (de nieuwe gemeente) Krimpenerwaard) de First Responder–taak uitgevoerd
(verzorgingsgebied: circa 90.000 inwoners). Dit is in gebieden waar de ambulance bij een
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reanimatie niet tijdig aanwezig kan zijn. Uit onderzoek van Regionale Ambulance Dienst (RAD) is
gebleken dat deze Brandweer First Responders (BFR) een levensreddende rol vervullen bij
reanimaties (ongeveer 40 keer per jaar) door hun snelle opkomsttijd (6-8 minuten). Op welke
kazerne de BFR-taak wordt uitgevoerd is historisch gegroeid.
Uit het onderzoek van RAD is gebleken dat, ondanks de eigen maatregelen van de RAD zoals de
directe inzet ambulances (DIA), in het verzorgingsgebied van nog eens veertien
brandweerkazernes, de BFR-taak een levensreddende aanvulling is op de reguliere
ambulancezorg (nieuwe verzorgingsgebied circa 300.000 inwoners). Op basis van historische
gegevens zal ongeveer 200 keer per jaar een beroep worden gedaan op de 27 BFR-teams van
de Brandweer Hollands Midden (op basis jaarcijfers 2013; per 1.000 inwoners 0,2 – 1 inzet per
jaar). Een BFR-team rukt uit met 3-4 personen (komende uit de bestaande formatie van de
betreffende kazerne). Over de samenstelling en werkzaamheden van dit team zijn duidelijke
afspraken gemaakt met de RAD.
Het vervullen van de BFR-taak kent een grote overeenkomst met de hulpverleningstaak van de
brandweer, maar valt hier wettelijk niet onder. Het bestuur zal daarom expliciet moeten
instemmen met de uitbreiding van deze taak door de brandweer.
Gelet op de daadwerkelijke levensreddende betekenis en de motivatie van vrijwilligers om deze
taak te vervullen binnen hun eigen gemeenschap, wordt voorgesteld om de BFR-taak uit te
breiden naar veertien kazernes (totaal 27). Het gaat dan om de volgende kazernes (met
omliggende gebieden):
1. Hillegom
2. Lisse
3. Noordwijkerhout
4. Waddinxveen
5. Nieuwerkerk aan den IJssel
6. Zevenhuizen
7. Boskoop
8. Hazerswoude
9. Benthuizen
10. Koudekerk aan de Rijn
11. Aarlanderveen
12. Driebruggen
13. Nieuwerbrug
14. Bodegraven
Bovenstaande kazernes zijn geselecteerd op basis van het verzoek van de RAD om in bepaalde
gebieden in de regio te kunnen starten met de reanimatie binnen 6-8 minuten, omdat de
ambulance in deze gebieden een langere aanrijtijd kennen. Een aanvang maken met de
reanimatie binnen 6-8 minuten is cruciaal voor de overlevingskansen. Niet alle
brandweerkazernes hebben een toegevoegde waarde bij deze taak, omdat de ambulance in hun
verzorgingsgebied snel genoeg is of dat de opkomsttijd van de brandweer te lang is om nog een
zinvolle bijdrage te kunnen leveren..
Uit onderzoek van de RAD (Notitie Brandweer First Respnder in Hollands Midden, Weergave van
de resultaten tot nu toe en de wensen voor de toekomst; RAD en BRW HM d.d. 12 april 2014) is
gebleken dat BFR een substantiële bijdrage leveren aan de overleving van reanimatiepatiënten.
De dertien reeds bestaande BFR-teams van Brandweer Hollands Midden hebben tussen
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november 2011 en april 2013 83 reanimaties uitgevoerd (van de ruim 500 reanimaties die in deze
periode voldeden aan de onderzoekseisen).
Bij twaalf mensen is hierbij, in enkele gevallen met assistentie door de politie, direct het hart met
behulp van de AED op gang gebracht. Het aantal mensen dat met een zelfstandig werkend hart
op de eerste hulp is afgeleverd is gestegen tot bijna de helft van het totaal aantal reanimaties
waarbij hulpverleners zijn betrokken.
De ervaring met de bestaande BFR-teams is dat zij bijna altijd eerder zijn dan de ambulance
(97% van de gevallen).
Er zijn positieve maatschappelijke effecten, omdat het snelle optreden van een BFR-team
levenreddend kan zijn. Verder is het een mooi voorbeeld van hoe hulpdiensten samenwerken om
met publieke middelen een zo hoog mogelijk maatschappelijke rendement te behalen. Het is geen
wettelijke taak van de brandweer. Het bestuur zal daarom expliciet moeten instemmen met de
uitbreiding van deze taak door de brandweer.
Er zijn organisatorische effecten, omdat de BFR-taak een nieuwe taak is. Er dient een opleidingsen trainingsprogramma opgesteld te worden. Deels valt dit al binnen het reguliere programma van
de brandweer (onderdeel levensreddend handelen). Het aanvullende programma zal samen met
de RAD worden opgesteld en ingevuld, en deels ook door de RAD worden betaald. Dit geldt ook
ten aanzien van het aanschaffen, onderhouden en vervangen van de benodigde hulpmiddelen.
Voor medewerkers/vrijwilligers betekent het voorstel een uitbreiding van hun takenpakket. De
BFR-taak is zwaar, omdat het optreden plaatsvindt in de eigen gemeenschap. Deelname aan het
BFR-team zal dan ook niet verplicht zijn. Het aantal BFR-leden zal per kazerne gelimiteerd zijn tot
12-14 personen. Wel wordt de maatschappelijke relevantie van de post vergroot en dit zal
motiverend werken voor de vrijwilligers.
De financiële meerkosten van dit voorstel worden begroot op € 60.000 (aanschaf middelen,
opleiding-, training- en uitrukvergoeding). De beperkte meerkosten voor de BFR-taak worden
gefinancieerd binnen het totale maatregelenpakket. In feite worden deze meerkosten gedekt door
meer bezuinigingen binnen de brandweer.

Ad 4. Uitbreiding Operationeel Ondersteunende-voertuigen;
e
Op een groot aantal kazernes fungeren de 2 tankautospuiten, reserve tankautospuiten, niet
operationele tankautospuiten (vaak een oude tankautospuit) als Personeel-Materieel wagen
(PM’s). Deze voertuigen worden gebruikt om mee te oefenen en voor het vervoer van vrijwilligers
en materialen naar opleidingen, oefeningen en uitrukken (alhoewel niet gealarmeerd). Door het
e
uitfaseren van 2 tankautospuiten, het centraliseren van de reserve tankautospuiten en het beleid
om niet operationeel inzetbare brandweervoertuigen (PM’s) af te stoten, ontstaat er een
mobiliteitsprobleem op deze kazernes. Zeker bij drukke inzetperiodes bij extreme
weersomstandigheden, heeft men dan alleen de beschikking over één tankautospuit.
Ook het uitoefenen van de BFR-taak leidt ook tot een mobiliteitsvraagstuk (zie onderdeel 3). Op
sommige kazernes wordt hiervoor een personenvoertuig gebruikt. Op andere kazernes wordt
hiervoor een tankautospuit gebruikt. Om snel te kunnen uitrukken verdient een personenvoertuig
de voorkeur, omdat hiervoor geen vrachtwagenrijbewijs noodzakelijk is (men hoeft dus niet te
wachten op een collega met groot rijbewijs) en het makkelijke manoeuvreert door het verkeer op
weg naar de reanimatie.
Op basis van bovenstaande analyse wordt voorgesteld om het aantal Operationeel
Ondersteunende voertuigen (type personenbusje) uit te breiden.
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Er zijn geen maatschappelijke effecten, omdat het in eerste instantie niet gaat om een
operationeel voertuig. Een uitzondering hierop is de BFR-taak.
Er zijn positieve organisatorische effecten, omdat het voorstel een oplossing biedt voor het
geschetste mobiliteitsvraagstuk binnen de organisatie. De centralisatie van reserve
tankautospuiten en het afstoten van oude, niet operationele tankautospuiten maakt de
bedrijfsvoering eenduidiger en goedkoper.
Voor medewerkers/vrijwilligers blijft de inzetfrequentie zo veel als mogelijk onveranderd tijdens
drukke inzetperioden en leidt het tot vermindering van het gebruik van privé vervoermiddelen.
De financiële meerkosten van dit voorstel worden begroot op € 100.000.

Ad 5. Invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden
Enkele keren per jaar zorgen extreme weersomstandigheden (storm, regen, etc) voor veel en
langdurige inzet van de brandweer. De verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen.
e
Door het uitfaseren van enkele 2 tankautospuiten, het centraliseren van de reserve
tankautospuiten en het beleid om oude, niet operationeel inzetbare tankautospuiten af te stoten,
beschikt de brandweer ook over minder materiaal voor deze inzet (o.a. kettingzagen,
klokpompjes, waterstofzuigers). Met als gevolg dat er minder gelijktijdig kan worden afgehandeld,
er meer schade ontstaat en de inzet van de brandweer langer duurt (zie ook brandrisicoprofiel). In
combinatie met het voorstel voor uitbreiding van het aantal Operationeel Ondersteunende
voertuigen (zie onderdeel 4) wordt daarom voorgesteld om binnen de regio een strategische
voorraad van dergelijk materiaal (o.a. kettingzagen, klokpompjes, waterstofzuigers) aan te leggen
die in tijden van weeroverlast ingezet kunnen worden. Het Operationeel Ondersteunende voertuig
dient dan als vervoermiddel en zal naast de tankautospuit ingezet kunnen worden.
Er zijn beperkte maatschappelijke effecten, omdat het in eerste instantie niet gaat om eerstelijns
operationele middelen. Het zorgt wel voor een snellere afhandeling van meldingen en daardoor
minder schade.
Er zijn positieve organisatorische effecten, omdat het voorstel een oplossing biedt voor de grote
vraag naar dergelijke materialen bij weeroverlast.
Voor medewerkers/vrijwilligers betekent het voorstel waardering voor hun inzet. In combinatie met
het Operationeel Ondersteunende voertuig kunnen meldingen adequaat afgehandeld worden,
naast de inzet van de tankautospuit.
De financiële meerkosten van dit voorstel worden begroot op € 20.000.

Ad 6. Invoering specialisme rietenkapbrandbestrijding / werken op hoogte
Enkele keren per jaar moet een beroep worden gedaan op specialistische teams voor rietenkapbrandbestrijding. Deze vorm van brandbestrijding vergt, naast een snelle opkomsttijd, een
specialistische inzet en materialen. De Brandweer Hollands Midden beschikt niet over dergelijke
teams en doet daarom een beroep op teams uit de regio’s Haaglanden en Utrecht.
Gelet op de frequentie en de mogelijkheid om het takenpakket van vrijwilligers interessanter en
uitgebreider te maken, wordt voorgesteld om dit specialisme uit te laten voeren door twee of meer
kazernes (verdeeld over het oostelijke en westelijke deel van de regio i.v.m. opkomsttijden). Er
wordt nog nader onderzocht of het takenpakket verder kan worden verbreed met andere inzetten
op hoogte. Werken op daken en andere hoogten, waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van
autoladders, vraagt bijzondere veiligheidsmaatregelen. Op dit moment behoort dit tot de
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basiszorg maar de procedures en werkwijzen zijn dermate complex dat overwogen wordt dit als
een specialisme te beschouwen. Het is logisch dit als specialisme te beleggen bij
rietkapbrandbestrijdingsteams omdat de werkzaamheden van deze teams per definitie op hoogte
worden uitgevoerd.
Er zijn beperkte maatschappelijke effecten, omdat tot nu toe deze taak werd uitgevoerd door
specialistische teams uit de regio’s Utrecht en Haaglanden. De opkomsttijd van eigen teams uit
Hollands Midden zal sneller zijn (uiteraard afhankelijk van de locatie van het incident).
Er zijn organisatorische effecten, omdat het een nieuw specialisme betreft. Dit dient opgenomen
te worden in het opleidings- en oefenprogramma. Tevens dienen de materialen aangeschaft en
onderhouden te worden.
Voor medewerkers/vrijwilligers betekent het voorstel waardering voor hun inzet, een uitbreiding
van hun takenpakket en een verhoging van de inzetfrequentie (vrijwilligersmanagement). Indien
een combinatie wordt aangebracht met het werken op hoogte ontslaat het alle basiseenheden
van de oefeninspanningen voor dit taakelement.
De financiële meerkosten van dit voorstel worden begroot op € 40.000 (aanschaf materialen en
opleiding- en oefenkosten).

Ad 7.

Sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw
kazerne Leiden Noord
Over dit onderdeel zal aparte besluitvorming plaatsvinden in het Algemeen Bestuur. De
besluitvorming loopt parallel aan de besluitvorming over de Cebeon-bezuinigingen (MAM).
Hieronder wordt een verkorte weergave gegeven van de concept-beslisnotitie over dit onderwerp.
Door de nieuwbouw van de beroepskazerne Leiden-Noord op een andere locatie ontstaat de
situatie, dat deze kazerne, binnen de tijden van het dekkingsplan, de brandweerzorg kan
uitvoeren in gebieden die nu nog onder het verzorgingsgebied van de vrijwillige kazernes
Leiderdorp en Oegstgeest vallen. Hierdoor verliezen de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest hun
operationele noodzaak. Het sluiten van deze kazernes betekent een forse besparing die niet ten
koste gaat van de kwaliteit van de brandweerzorg en in grote delen van Leiderdorp en
Oegstgeest zelfs een verbetering laat zien (zie dekkingsplan). De kazerne Leiden-Noord levert op
dit moment vanuit de huidige locatie al een belangrijke bijdrage aan de brandweerzorg in
Leiderdorp en Oegstgeest. Door de nieuwe, gunstigere locatie neemt deze bijdrage alleen nog
maar verder toe.
De vrijwilligers van Leiderdorp en Oegstgeest zijn goed opgeleid, ervaren en gemotiveerd. De
Brandweer Hollands Midden wil daarom graag gebruik blijven maken van hun betrokkenheid en
inzet. Op dit moment worden plannen ontwikkeld hoe dit vorm te geven binnen de
beroepskazernes van Leiden (bijv. vergelijkbaar met de inzet van vrijwilligers binnen de
beroepskorpsen van Alphen aan den Rijn en Gouda).
Er zijn beperkte maatschappelijke effecten, omdat de brandweer vanuit de nieuwe kazerne
Leiden Noord in grote delen van Leiderdorp en Oegstgeest sneller aanwezig kan zijn. Het sluiten
van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest kan wel leiden tot gevoelens van verminderde
brandweerzorg.
Er zijn organisatorische effecten, omdat het sluiten van de twee kazernes leidt tot andere
inzetconcepten (o.a. opschaling, restdekking).
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Voor medewerkers/vrijwilligers heeft voorstel een grote impact. Momenteel worden plannen
ontwikkeld om hen voor de brandweer te behouden.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt begroot op € 400.000.

Ad 8. Harmonisatie van de adembescherming
Voor de regionalisering beschikte elk brandweerkorps over eigen adembeschermingsmiddelen
(drie verschillende merk/typen) en –werkplaatsen (incl. eigen reservecapaciteit). Inmiddels zijn er
nog maar vier werkplaatsen (verdeeld over de regio). De volgende stap is om de
adembeschermingsmiddelen te harmoniseren en standaardiseren. Vervolgens kunnen deze
adembeschermingsmiddelen regiobreed worden ingezet (minder reservecapaciteit). Het bestuur
heeft hiervoor een eenmalig investeringskrediet van € 450.000 ter beschikking gesteld (uit het
jaarrekeningresultaat 2013). De jaarlijkse voordelen kunnen op termijn oplopen tot €150.000.
Hierbij valt te denken aan minder inzet van personeel door minder logistieke bewegingen en
minder apparatuur.
Er zijn geen maatschappelijke effecten, omdat het voorstel de interne bedrijfsvoering betreft.
Er zijn organisatorische effecten, omdat de harmonisatie en standaardisatie van de
adembeschermingsmiddelen de interne bedrijfsvoering vergemakkelijkt.
Voor medewerkers/vrijwilligers heeft voorstel geen gevolgen. Uiteraard worden alle gebruikers
opgeleid en getraind in het gebruik van nieuwe middelen.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt begroot op € 150.000.

Resumé
De totale structurele opbrengst als gevolg van het herijken materieel- en personeelssterkte op
basis van risicoprofiel wordt begroot op € 1.030.000. Dit is na verrekening van een
beleidsintensivering ter grootte van € 120.000 (uitbreiding Brandweer First Responders, inzet
rietenkapteams en uitbreiding middelen extreme weeroverlast) en uitbreiding OO-voertuigen ter
vervanging van uitgefaseerde tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen en personeel-materieelwagens (€100.000).
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7.3 Herijken takenpakket Risicobeheersing
Door grote veranderingen in de leefomgeving staat de brandveiligheid onder druk. Een
terugtredende overheid in de zorg en deregulering op brandveiligheidsregels spelen daarbij een
rol. Ouderen en verstandelijk of lichamelijk verminderd zelfredzame burgers, blijven langer in de
eigen woonomgeving door bezuinigingen in de zorg. De huidige op regels gebaseerde werkwijze
is niet toereikend om op deze ontwikkelingen in te spelen en de brandveiligheid op niveau te
houden. Wordt hierop niet geanticipeerd, dan zal het brandveiligheidniveau op korte termijn
zichtbaar dalen.
De Brandweer Hollands Midden denkt met het doorontwikkelen van de organisatie het huidige
brandveiligheidniveau te kunnen behouden, nu en in de toekomst, waarbij tevens een
kostenbesparing kan worden gerealiseerd. De Brandweer Hollands Midden denkt dit te kunnen
realiseren door in te zetten op:
- een beweging van reactieve (regelgerichte) risicobeheersing naar proactieve (risicogerichte)
risicobeheersing. Daarbij wordt meer accent gelegd op het overdragen van professionele
kennis en minder op het houden van toezicht op het naleven van regels. Dit betekent dat nog
maar 10% van de huidige regelgerichte werkzaamheden worden voortgezet en dus minder
adviezen. De nieuwe methode “Geen Nood Bij Brand” die aansluit op deze beweging, is al
met succes toegepast. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om het overhevelen van taken
(bouwplantoetsing en toezicht) naar gemeenten;
- een integrale risicobenadering op brandveiligheid in samenwerking met partners zoals
gemeenten, RUD’s maar ook burgers, instellingen en bedrijven;
- het ondersteunen van de bewustwording van burgers, instellingen en bedrijven, zodat zij zelf
veilige keuzen kunnen maken.
Met een nieuw producten- en dienstenpakket denkt de Brandweer Hollands Midden dit zowel op
een efficiënte als toekomstgerichte wijze vorm te kunnen geven. Voor de totale beweging zijn
minder medewerkers nodig.
Het aantal nodeloze automatische brandmeldingen (OMS-meldingen) zal verder worden
teruggedrongen. Binnen de Brandweer Hollands Midden wordt hiervoor invulling gegeven aan het
landelijke programma STOOM via o.a. meldingsverificatie (‘eerst bellen, dan rijden’) en minder
aansluitingen (alleen indien wettelijk verplicht of op basis van risico). De kosten voor het uitrukken
naar dergelijke meldingen zullen hierdoor afnemen.
De maatschappelijke effecten van dit voorstel zijn, dat de brandveiligheid op een
toekomstbestendige en efficiënte wijze wordt vormgegeven. De advisering van het bestuur wordt
versterkt en burgers en bedrijven worden actief ondersteund bij het nemen van de eigen
verantwoordelijkheid. Zowel bij het inzichtelijk maken van risico’s als bij het aandragen van
mogelijke oplossingen.
Er zijn grote organisatorische effecten. De voorbereiding en prioritering van
brandveiligheidsvraagstukken moet integraal worden vormgegeven. Een verdieping van de
samenwerking over de kolommen heen (incl. gemeenten) is daarvoor nodig. De wijze van sturen,
communiceren en uitvoeren moet daarvoor beter organisatiebreed gestroomlijnd worden.
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Voor medewerkers/vrijwilligers heeft het voorstel grote impact doordat werkzaamheden
veranderen, zowel in scope, diepgang, aansturing als de wijze waarop wordt samengewerkt.
Hiervoor zal in het kader van opleidingen en begeleiding voldoende aandacht zijn.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt begroot op € 500.000. Deze opbrengst wordt
gerealiseerd via natuurlijk verloop.
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7.4 Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
Het brandweervak vereist dat onze medewerkers goed opgeleid en geoefend zijn. Door de trend
van minder zware incidenten wordt het opdoen van ervaring via oefenen steeds belangrijker.
Sinds de regionalisering gaan alle repressieve medewerkers daarom ook, naast het reguliere
oefenprogramma, één keer per jaar naar een realistische brandoefening.
Het huidige oefenprogramma is activiteitengericht. Per oefenmoment moet iedereen dezelfde
zaken oefenen. De komende jaren dient dit doorontwikkeld te worden tot meer resultaatgericht
oefenen: die zaken oefenen die individueel en als team nog niet voldoende beheerst worden.
Hiervoor wordt een persoonlijk vakbekwaamheidspaspoort ingevoerd. Op basis van het
brandrisicoprofiel zal er ook meer specifieke aandacht zijn voor de risico’s in het eigen
verzorgingsgebied. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten en zal leiden tot een
vermindering van het aantal oefenuren en –kosten.
In de achterliggende periode is meer inzicht verkregen in de opleidingsbehoeften van de diverse
repressieve brandweerfuncties. Goed personeelsbeleid laat zien wanneer er behoefte is aan
welke functie en hoeveel (bijvoorbeeld door geplande uitstroom). Dit betekent dat het aantal en
het startmoment van opleidingen beter afgestemd kan worden op deze behoefte.
Er zijn geen maatschappelijke effecten. Brandweermannen en –vrouwen dienen goed opgeleid en
geoefend te zijn om hun werk te kunnen doen. Aan dit kwaliteitscriterium worden geen concessies
gedaan.
Er zijn beperkte organisatorische effecten. Een andere wijze van oefenen dient ingeregeld te
worden binnen de organisatie.
Voor medewerkers/vrijwilligers heeft het voorstel wel impact doordat, op basis van een meer
persoonlijk oefenprogramma, ook de persoonlijke kwalificaties zichtbaar worden. Bij minder
oefenuren zullen minder oefenvergoedingen uitgekeerd worden, maar daar staat tegenover dat er
ook minder onnodige tijdsbesteding is.
De financiële opbrengst van dit voorstel wordt begroot op € 150.000.
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7.5 Financieel resumé
Onderstaand een financieel resumé van de geplande opbrengsten en meerkosten van het
voorgestelde maatregelenpakket.
Maatregel

Opbrengst

1. Heroverwegen formatie- en functieplan
•
een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl.
directeuren) binnen de kantoororganisatie
•
een vermindering van het aantal leidinggevenden
(samenvoegen OvD-gebieden) binnen de repressieve
organisatie
•
een vermindering van de formatieruimte binnen de
kantoor- en beroepsorganisatie
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van
risicoprofiel
e
•
uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2
tankautospuiten (inclusief centralisatie zeven reserve
tankautospuiten)
•
uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen
•
uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
•
uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen
•
invoering strategische voorraad t.b.v. extreme
weersomstandigheiden
•
invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding /
werken op hoogte
•
sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als
gevolg van de nieuwbouw kazerne Leiden Noord
•
harmonisatie van de adembescherming
•
3. Herijken takenpakket Risicobeheersing

Meerkosten

€ 400.000
€ 60.000

€ 200.000

€ 400.000

€ 300.000
€ 60.000
€ 100.000
€ 20.000
€ 40.000
€ 400.000
€ 150.000
€ 500.000

4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en
vakbekwaam blijven

€ 150.000

Subtotaal

€ 2.560.000

€ 220.000

Totaal (opbrengsten -/- meerkosten)

€ 2.340.000

Cebeon-opdracht

€ 1.800.000

Begroot surplus (totaal -/- Cebeon-opdracht)

€

540.000
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8 Professionele beoordeling voorstellen
In dit hoofdstuk zal een professionele beoordeling worden gegeven van de meer-anders-mindervoorstellen zoals opgenomen in paragraaf 7.1 tot en met 7.4. Daarbij zullen de voorstellen afgezet
worden tegen de Cebeon-bezuinigingsopgave (hoofdstuk 3) en de afwegingskaders (hoofdstuk
4), de pijlers (hoofdstuk 5) en het brandrisicoprofiel (hoofdstuk 6).
Wat betreft de financiële effecten van de voorstellen is het belangrijk te kunnen vaststellen dat
met de voorgestelde maatregelen voldaan kan worden aan de financiële ambitie. Het
maatregelenpakket voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven (‘minder’-voorstellen)
van € 2.560.000 en een structurele verhoging (‘meer’-voorstellen) van € 220.000. Per saldo
bedraagt de structurele opbrengst van het pakket € 2.340.000, hetgeen de benodigde €1,8
miljoen overstijgt met € 540.000.
Op basis van de risico-inzichten (zowel brandrisicoprofiel als organisatorische ontwikkelingen) is
een evenwichtig maatregelenpakket opgesteld, wat effecten heeft voor alle taakvelden van de
brandweer.

Heroverwegen formatie- en functieplan
De voorstellen uit paragraaf 7.1 behelzen een vermindering binnen de ‘koude’ formatie en binnen
de ‘warme’ formatie. Ze vloeien in belangrijke mate voort uit een evaluatie van het functiehuis van
Brandweer Hollands Midden. Dit functiehuis is ontworpen in 2010, vóór de start van de nieuwe
brandweerorganisatie. Deze evaluatie duurt nog voort en zal in 2015 worden afgerond.
Binnen de koude formatie wordt voorgesteld met minder leidinggevenden te gaan werken. Het
huidige aantal leidinggevenden was passend bij een opstartende organisatie en hield tevens
verband met het aantal overkomende leidinggevenden uit de gemeentelijke
brandweerorganisaties. Nu de organisatie zich meer heeft gezet, kan hierin een krimp
plaatsvinden. Deze krimp zal gevonden worden binnen het aantal directeuren en binnen het
aantal afdelingshoofden / clustercommandanten. Exacte voorstellen over aanpassing van de
organisatiestructuur moeten nog verder uitgewerkt worden, maar de verwachte opbrengst ter
grootte van € 400.000 kan door natuurlijk verloop worden verkregen.
Daarnaast kan de formatie op een aantal niet-leidinggevende functies worden verminderd. Veelal
omvat dit het definitief niet invullen van financieel gemaakte formatie. Tot op heden heeft inhuur
op deze functies plaatsgevonden, dan wel zijn de functies niet ingevuld, in afwachting van beter
inzicht en overzicht op de werkdruk. Het betreft onder andere ‘bespaarde formatie’ als gevolg van
de invoering van een gezamenlijk dienstrooster ten behoeve van de 24-uursdienst op de
kazernes in Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden. Verder betreffen het uiteenlopende functies
binnen alle sectoren.
Naast deze formatievermindering moet ook rekening worden gehouden met formatie-uitbreiding.
Naar verwachting is dit noodzakelijk binnen de afdeling informatiemanagement van de
Concernstaf. Het positieve saldo van het corrigeren van de formatie op niet-leidinggevende
functies wordt vooralsnog geschat op € 200.000.
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De formatiekrimp binnen de warme organisatie betreft het verminderen van het aantal
piketgebieden ten behoeve van de Officier van Dienst (OvD). Concreet betreft dit het
samenvoegen van het piketgebied Duinstreek en het piketgebied Bollenstreek en het herschikken
van de piketgebieden Rijn- en Veenstreek, Gouda en omstreken en Gouwe-IJssel.
Laatstgenoemde drie gebieden moeten worden herverdeeld tot twee gebieden. Hiermee wordt 2 x
€ 30.000 = € 60.000 bespaard. Consequentie van deze vermindering is het ontstaan van langere
opkomsttijden (max. 5 minuten). De plaatsen waar deze overschrijdingen ontstaan zijn moeilijk te
voorspellen omdat ze afhankelijk zijn van het vertrekpunt van de OvD bij alarmering. In
tegenstelling tot brandweerkazernes is dit variabel en onder andere afhankelijk van het
woonadres van de OvD. De genoemde opkomsttijdverlenging en de frequentie waarmee dit
voorkomt worden, mede gelet op het huidige opleidingsniveau van de eerst aankomende
bevelvoerders, verantwoord geacht. Een verdere vermindering niet, omdat dan de opkomsttijden
te sterk oplopen.

Herijken repressieve materieel- en personeelsterkte op basis van het risicoprofiel
In paragraaf 7.2 zijn acht voorstellen gedaan die te beschouwen zijn als een herijking van de
materieel- en personeelsterkte. Na het ontstaan van de Brandweer Hollands Midden heeft nog
geen herijking hiervan plaatsgevonden. Tot op heden is dit nog ‘as-is’, zoals in het tijdperk voor
de regionalisering van de brandweer.
Door het werkgebied van de Brandweer Hollands Midden als één verzorgingsgebied te
beschouwen (onder andere door het hanteren van operationele grenzen) en het beheer van
reservematerieel centraal te organiseren, is een vermindering mogelijk van het aantal
operationele tankautospuiten. Behoudens de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk,
Leiden en Noordwijk zijn geen gemeenten aanwijsbaar waar, uit oogpunt van risico en/of
uitrukfrequentie, het stationeren van een extra operationele tankautospuit binnen dezelfde
kazerne noodzakelijk is. Daarnaast geldt dat personeelsmateriaalwagens, behoudens specifiek
toegewezen taken, geen plaats meer hebben binnen de regionale inzetprocedures. Vanuit deze
argumenten wordt voorgesteld over te gaan tot het uitfaseren van vijf tankautospuiten en alle
personeelsmateriaalwagens zonder specifieke taken, en daarnaast een centrale pool te formeren
van zeven reserve tankautospuiten ten behoeve van opleidings- en trainingsdoeleinden en inzet
in geval van uitval door storing of onderhoud. Dit uitfaseren heeft nauwelijks consequenties voor
het dekkingspercentage zoals becijferd in het dekkingsplan.
Het uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen houdt verband met de afgenomen meerwaarde
van deze voertuigen. Ook tankautospuiten zijn heden ten dage bepakt met gereedschappen om
op te treden bij verkeersongevallen en andere technische hulpverleningsinzetten. Daarnaast
komen incidenten waarbij inzet van gereedschap vanuit de hulpverleningsvoertuigen
levensreddend is, en de opkomsttijd vanuit die optiek als zeer kritisch moet worden beschouwd,
slechts zeer sporadisch voor. Deze argumenten rechtvaardigen een groter spreiding van dit type
voertuig, waarbij ook gekeken is naar interregionale bijstand. Stationering is voorzien binnen de
vier beroepskazernes en de kazernes Nieuwerkerk aan den IJssel en Roelofarendsveen.
Laatstgenoemde kazernes zijn toegevoegd vanwege hun ligging nabij autosnelwegen en hiermee
samenhangend de hogere inzetfrequentie bij verkeersongevallen. Bij het opstellen van het
meerjarenbeleidsplan (volgend jaar) wordt nog wel nader onderzoek gedaan naar de bijdrage van
buurregio’s, met name ten aanzien van de inzet van een hulpverleningsvoertuig op de
autosnelwegen. Dit kan nog leiden tot een herpositionering van de hulpverleningsvoertuigen.
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Er worden uit bezuinigingsoverwegingen geen voorstellen gedaan voor het sluiten van
.
brandweerkazernes. Binnen het dekkingsplan blijft uitgegaan worden van 47 brandweerkazernes1
Daarnaast worden geen voorstellen gedaan voor de vermindering van autoladders, duikteams en
teams ter bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Binnen de regio staan acht autoladders gestationeerd. De grootste concentratie bevindt zich in de
omgeving Leiden en Duin- en Bollenstreek (vijf stuks). Uit oogpunt van brandrisico’s
(monumentale binnenstad) en inzetfrequentie is dit verklaarbaar. Een eventuele heroverweging
kan uitsluitend in samenhang met de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van een kazerne in
Leiden-Noord worden gedaan.
Het aantal duikteams binnen de regio bedraagt zes. Ze bevinden zich binnen drie
beroepskazernes (Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden-Noord) en drie kazernes met
vrijwilligers (Hillegom, Schoonhoven, Ter Aar). Op basis van het risicoprofiel is dit aantal binnen
deze waterrijke regio te verdedigen, mede gelet op het aantal daadwerkelijke reddingen die door
deze teams worden verricht. De huidige duikteams hebben een dusdanige spreiding over de
regio, dat hun inzet levensreddend is. Aandachtspunt zijn de veiligheidsrisico’s die aan dit
specialisme zijn verbonden. Om die reden dient streng bewaakt te worden of voldaan kan worden
aan de wettelijke vakbekwaamheidseisen en overige veiligheidsvoorwaarden. Indien hieraan
geen invulling kan worden gegeven kan dat reden voor opheffing zijn.
Het aantal teams voor inzet bij incidenten met gevaarlijke stoffen is reeds in 2014 gereduceerd tot
twee (Gouda en Leiden). Dit aantal moet, gelet op de grootte van de regio, als een minimum
worden beschouwd.
Naast de voorstellen ter vermindering van het aantal tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen
worden voorstellen gedaan tot uitbreiding van het aantal Brandweer First Responder teams (BFRteams). Deze teams worden ingezet bij reanimaties, vooruitlopend op de inzet van een
ambulance. Het uitbreidingsvoorstel voor veertien kazernes wordt gedaan op basis van een
verzoek hiertoe vanuit de regionale ambulancedienst. Op dit moment is vanaf dertien kazernes de
inzet van een BFR-team mogelijk. Deze teams hebben al diverse malen levensreddend
opgetreden, waardoor het maatschappelijk rendement van deze kazernes sterk is vergroot, terwijl
de meerkosten beperkt zijn. Vanuit dit oogpunt wordt, ondanks dat dit geen wettelijke
brandweertaak omvat, voorgesteld tot deze uitbreiding over te gaan. Dit dient een expliciet
bestuurlijk besluit te zijn.
Invoering van een specialisme rietenkapbrandbestrijding is nieuw binnen de Brandweer Hollands
Midden. Het verzorgingsgebied kent een aanzienlijke dichtheid aan rieten kappen en jaarlijks
wordt de brandweer enkele malen gealarmeerd voor rietkapbranden. In die situaties wordt dan
een beroep gedaan op specialistische teams uit de regio’s Haaglanden of Utrecht. Omdat snelle
inzet zeer bepalend is voor het resultaat van een dergelijk team wordt voorgesteld minimaal twee
van deze teams binnen de regio te organiseren. De precieze invulling en locaties waar de teams
gestationeerd moeten worden is nog onderwerp van verder onderzoek. Vanuit het risicoprofiel
1 Met uitzondering van de mogelijke sluiting van de brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest. Deze sluiting heeft
ook geen negatief effect op het dekkingspercentage in het dekkingsplan.
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van de regio en op basis van lessen uit recente rietkapbranden is de invoering van dergelijke
teams zeer te verdedigen. Het bij deze specialistische teams beleggen van de taak ‘werken op
hoogte’ (wat tot op heden een basistaak) leidt tot minder oefeninspanningen bij de basisteams en
daarmee tot meer efficiency en naar verwachting meer kwaliteit.
Het verminderen van het aantal tankautospuiten, personeelmateriaalwagens en
hulpverleningsvoertuigen en de uitbreiding van het aantal BFR-teams vraagt wel om
andersoortige voertuigen om aan de mobiliteitsbehoefte binnen de kazernes te voldoen. Hier ligt
de basis voor de uitbreiding van het aantal operationeel ondersteunende voertuigen.
De vermindering van de eerder genoemde voertuigen is tevens de reden voor uitbreiding van
reservevoorwaarden van middelen die gebruikt worden om de effecten van extreem weer te
bestrijden. De investeringskosten van beide uitbreidingsvoorstellen zijn relatief beperkt maar ze
compenseren in belangrijke mate de nadelen die aan de voertuigvermindering zijn verbonden.
Het harmoniseren van de adembeschermingsapparatuur moet gezien worden als een interne
efficiencymaatregel. Uniformiteit van uitrustingsstukken moet leiden tot kleinere
reservevoorraden, uniforme onderhoudsprocessen en maximaal mogelijke inzetbaarheid van de
beschikbare middelen.
Als onderdeel van het herijken van de repressieve materieel en personeelsterkte worden (nog)
geen voorstellen gedaan voor de aankoop en inzet van brandweervoertuigen met twee- of
viermansbezettingen. Hoewel er binnen andere regio’s wel mee wordt geëxperimenteerd bestaat
er binnen de brandweerbranche nog geen eenheid van opvatting over nut, noodzaak en
mogelijkheden van dergelijke teams. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd maar
bieden onvoldoende basis om op dit moment te investeren in afwijkend materieel ten opzichte van
de standaard tankautospuit. De kosten van speciale tankautospuiten (bijvoorbeeld met een
bezetting van vier personen: de TS4) zijn nagenoeg gelijk aan die van de huidige standaard
tankautospuit (TS6). Ook is het niet zo dat de persoonskosten evenredig zullen dalen, omdat de
paraatheid van de kazerne wel geborgd moet blijven.
Wel zullen voorstellen worden uitgewerkt om variabele voertuigbezetting te introduceren, zonder
hiervoor afwijkend materieel te gebruiken. Dit kan op basis van nog op te stellen incidenttypen
(naar welke melding wel en naar welke melding niet) en inzicht in de paraatheid van een kazerne
(beter met vier gaan rijden, dan helemaal niet). De financiële effecten hiervan zijn naar
verwachting in het kader van de besparingsambitie gering.
In dit hoofdstuk blijft een professionele beoordeling van de sluiting van de kazernes Leiderdorp en
Oegstgeest achterwege. Hiervoor wordt verwezen naar de beslisdocumenten die specifiek voor
dit voorstel zijn gemaakt.

Herijken takenpakket risicobeheersing
Het herijken van het risicobeheersing-takenpakket komt voort uit het besef dat door
maatschappelijke veranderingen op dit moment de grootste risico’s niet meer de meeste
aandacht krijgen. Dit terwijl voorkomen beter is dan blussen. Het takenpakket binnen de sector
risicobeheersing kan als zeer regelgericht worden bestempeld in plaats van als risicogericht. De
brandweer speelt op dit moment een belangrijke (advies)rol in tal van
vergunningverleningsprocessen van bouwwerken, infrastructuur en evenementen. Slechts zeer
beperkt wordt aandacht gegeven aan kwetsbare groepen in de samenleving zoals kinderen,
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ouderen en studenten. Het voorstel behelst het kritisch herzien van de onderwerpen waarbij de
brandweer een rol speelt in het vergunningentraject, ten gunste van onder andere het uitbreiden
van trajecten op het gebied van bewonerseducatie en het creëren van brandveiligheidsbesef bij
bedrijven en instellingen. Dit vraagt om gedeeltelijke omscholing en bijscholing van het zittende
personeel en kan gepaard gaan met een krimp in de personeelsformatie. Het gaat hierbij
nadrukkelijk niet om het overhevelen van taken (bouwplantoetsing en toezicht) naar gemeenten.

Herijking werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
Binnen de brandweerorganisatie wordt veel tijd en daarmee geld besteed aan opleidingen en
oefeningen. Voor alle repressieve taken zijn oefenprogramma’s opgesteld die per kazerne
zelfstandig worden afgewerkt, dan wel worden ondersteund door interne of externe instructeurs.
Deze oefenprogramma’s zijn nog niet gedifferentieerd per persoon. Afhankelijk van het wel of niet
bezitten van bepaalde competenties kan de oefenfrequentie worden vergroot of verkleind. Tevens
kan het oefenprogramma beter worden toegesneden op de aanwezige risico’s binnen het
verzorgingsgebied. Naar verwachting zal dit leiden tot een vermindering van het aantal oefen- en
begeleidingsuren, terwijl het niet ten koste gaat van de noodzakelijke vakbekwaamheid.
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9 Tot slot
Het geheel aan voorstellen is tot stand gekomen na zorgvuldige voorbereidingen. Voor een
zorgvuldige implementatie van alle voorstellen is de periode 2016 – 2018 noodzakelijk en
realistisch. Met name de voorstellen met personele gevolgen, zowel voor beroeps- en
kantoorpersoneel als vrijwilligers, vragen om een gedegen voorbereiding en het maximaal
gebruiken van de momenten van natuurlijk verloop. Daarbij moet zo veel als mogelijk voorkomen
worden dat het implementatietraject doorkruist wordt met nieuwe beleidsvoorstellen en/of
aanvullende bezuinigingsopgaven.
Toch moet ook rekening gehouden worden met weerstanden. Versobering of opheffing van
voorzieningen leiden gemakkelijk tot emoties. Het directieteam acht alle voorstellen uitlegbaar en
verdedigbaar. Daarnaast is geprobeerd de negatieve effecten zo veel mogelijk te verzachten.
Wat betreft de financiële effecten is het belangrijk te kunnen vaststellen dat met de voorgestelde
maatregelen voldaan kan worden aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelenpakket
voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze
opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. In
het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Brandweer Hollands Midden (besluitvorming 26
november 2015) wordt een voorstel gedaan hoe hiermee om te gaan. Op dat moment is meer
duidelijkheid over de realisatie van het maatregelenpakket en de herijking van het
Gemeentefonds (inzet surplus voor opvang eventuele herverdelingseffecten).
Na de besluitvorming over deze bezuinigingsvoorstellen door het Algemeen Bestuur op 13
november 2014, wordt een meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 opgesteld waarin tijdvolgordelijk de
realisatie wordt gepland. Besluitvorming hierover is voorzien in het Algemeen Bestuur op 26
november 2015.
Vooruitlopend hierop dient al wel de besluitvorming over de begroting 2016 plaats te vinden.
Hierin zal 1/3-deel van de resterende besparingsopgave voor de jaren 2016 tot en met 2018
taakstellend worden verwerkt.
Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 13 november 2014 zal een nieuwsbrief worden
opgesteld ten behoeve van de Colleges van B&W en de gemeenteraden. Daarnaast zullen in het
kader van het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 in het voorjaar van 2015
informatiebijeenkomsten worden gehouden voor de gemeenteraden. Daarmee wordt tevens
invulling gegeven aan het nieuwe artikel 3a2 van de Wet Veiligheidsregio’s.

2 Artikel 3a Wet Veiligheidsregio’s: De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de
gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft.
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B.3

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1.

Algemeen

Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

2.

Tweede (AB) wijziging
Programmabegroting 2014
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

E.H. Breider
Concerncontroller
13 november 2014

B.3

Bijlage(n):

1

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
1. verwerking van de wijziging inwonersbijdragen programma GHOR als gevolg van wijziging
van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden met ingang van 1
januari 2014 (DB 18 september 2014, B.4 Tweede wijziging Programmabegroting 2014);
2. verwerking van de volgende mutaties in de bestemmingsreserves (DB 30 oktober 2014, B.3
Derde wijziging Programmabegroting 2014);
a. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Nieuwe Brandweerconcepten ad
€ 250.000 in de begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit programmabegroting
2014;
b. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Kwaliteitsprojecten brandweer ad
€ 200.000 in de begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit programmabegroting
2014;
c. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Versnelde Organisatieopbouw ad
€ 350.000 in de begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit programmabegroting
2014;
d. verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserve Bedrijfskleding Brandweer ad €
114.000 in de begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit jaarstukken 2013;
3. verwerking van de over te hevelen reservepositie van het Programma GHOR naar de RDOG
(DB 18 september 2014, B.4 Tweede wijziging Programmabegroting 2014).
4. terugdraaien van de Tweede wijziging van de programmabegroting 2014 betreffende de
verwerking van het resterende surplus (in het niet meer betalen van Btw op de DVO met de
RDOG) ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands
Midden ad € 180.000.

Agendapunt B.3 AB VRHM 13-11-2014

3.

Toelichting op het besluit

De Programmabegroting 2014 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In deze tweede AB
begrotingswijziging zijn de volgende onderwerpen verwerkt.
A.
Verwerking van de wijziging inwonersbijdragen programma GHOR
In het Algemeen Bestuur van 13 februari 2014 is besloten in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden met ingang van 1 januari 2014.
Gemeentebesturen hebben ook ingestemd met deze wijziging en is daarmee formeel vastgesteld.
Aanleiding van deze wijziging is het besluit van 5 september 2013 in het Dagelijks Bestuur om de
uitvoering van de geneeskundige hulpverlening te integreren binnen de Regionale Dienst
Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG) en deze rechtstreeks en geheel te financieren
door middel van een inwonerbijdrage van de gemeenten en niet meer via de begroting van de
veiligheidsregio.
Op basis van het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling dienen er
begrotingswijzigingen plaats te vinden om de inwonerbijdragen en reservepositie van het
Programma GHOR binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden te wijzigen.
In de financiële uitwerking betreffende de inwonerbijdrage betekent dit dat het BDUR-deel van de
GHOR ten gunste komt van het programma Brandweer, de inwonerbijdrage van het programma
Brandweer hiermee evenredig wordt verlaagd en deze, tezamen met de huidige inwonerbijdrage
GHOR, voor de uitvoering van de GHOR-taken wordt geïnd door de RDOG.
B.
Verwerking van de volgende mutaties in de bestemmingsreserves
In zijn vergadering van 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur de Programmabegroting 2014
vastgesteld. In het bij deze begroting opgenomen Vaststellingsbesluit is voorzien in enkele
onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Van drie van deze reserves is de onttrekking echter
abusievelijk niet verwerkt in het exploitatieoverzicht van het programma Brandweer (pag. 33 en
78). Dit geldt ook voor de lasten in de exploitatie. Aangezien onttrekkingen aan reserves leiden tot
hogere baten in de exploitatie (eveneens van de bijbehorende lasten) is het gevolg, dat het
financieel kader 2014 niet correct in de Programmabegroting wordt weergegeven en met de
volgende bedragen moet worden verhoogd:
- Reserve nieuwe brandweerconcepten
€ 250.000
- Reserve kwaliteitsprojecten brandweer
€ 200.000
- Reserve versnelde organisatieopbouw
€ 350.000
Daarnaast is bij de vaststelling van de Jaarrekening 2013 besloten tot opheffing van de reserve
Bedrijfskleding Brandweer. Voor 2014 was in de Programmabegroting echter voorzien in een
storting van € 610.000 en een onttrekking van € 724.000. De opheffing is nog niet in de
programmabegroting verwerkt, waardoor het financieel kader 2014 per saldo € 114.000 te hoog is
en met dit bedrag dient te worden verlaagd.
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C.

Verwerking van de over te hevelen reservepositie van het Programma GHOR naar de
RDOG
Saldo bestemmingsreserves per 1 januari 2014:
• Project Informatiemanagement
€ 21.753
• Project OvDG
€ 192.000
• Project Witte kaart/Sharepoint
€ 66.000
Aandeel in algemene reserve
Voor de jaren 2012-2015 is in de bestuurlijk vastgestelde Nota reserves de beleidslijn met
betrekking tot het weerstandvermogen geformuleerd dat voor de berekening van de hoogte van
de buffer (de algemene reserve, voor het opvangen van verliezen die bijvoorbeeld voortvloeien uit
incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard) de richtlijn wordt gehanteerd van 2,5%
van de begrote lasten met een ondergrens van 1%. Voor het over te dragen deel van het
weerstandvermogen van het programma GHOR betekent dit 2,5% van € 2,2 miljoen aan begrote
lasten, zijnde € 55.500.
D.
Regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 27 maart 2014 besloten de gemeenteraden
voor te stellen:
1. Met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands
Midden een regionale functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen
participeren in deze netwerkorganisatie;
2. De hieruit voortvloeiende meerkosten van € 180.000 naar rato van het aantal inwoners om te
slaan over alle deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie
wordt vervuld;
3. In te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare
surplus, afkomstig uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend
ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden
ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden;
Het Bestuur heeft nadien voorgesteld om het resterende surplus pas vanaf 2015 aan te wenden
ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden. De
hiervoor benodigde begrotingswijziging 2015 volgt begin 2015 nadat besluitvorming over
regionalisering van het Veiligheidshuis is afgerond. In de Tweede wijziging programmabegroting
2014 was deze al in 2014 verwerkt.

4.

Kader

Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden en eerdere bestuursbesluiten, specifiek de Programmabegroting 2014 en de
Nota Reserves.
Zienswijzen gemeenteraden
Conform Artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en Artikel 48 lid 7 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over een wijziging van de
programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren brengen. Het Dagelijks
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Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de begrotingswijzing zoals
deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Tevens biedt het Dagelijks Bestuur haar
reactie op de ingediende zienswijzen aan.
Met betrekking tot de verwerking van de wijziging inwonersbijdragen programma GHOR en over
te hevelen reservepositie van het Programma GHOR naar de RDOG zijn de gemeenteraden in de
gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur.
Aangezien de verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves een administratieve
wijziging betreft zonder consequenties voor de gemeentelijke bijdragen, is hiervoor geen
zienswijzeprocedure nodig.

5.

Consequenties

Niet van toepassing.

6.

Aandachtspunten / risico’s

Niet van toepassing.

7.

Implementatie en communicatie

Op het gebied van implementatie en communicatie zijn de volgende aspecten van belang:
e

De 2 AB begrotingswijziging 2014 wordt overeenkomstig het provinciaal toezichtregime
binnen veertien dagen na besluitvorming ter kennis gestuurd aan het College van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

8.

Bijlagen

Tweede wijziging Programmabegroting 2014

9.

Historie besluitvorming

27 juni 2013
12 juni 2014
26 juni 2014
18 september 2014
30 oktober 2014

AB BG.3 Vaststelling programmabegroting 2014 VRHM
DB B.4 Eerste wijziging programmabegroting 2014
AB B.3 Eerste wijzing programmabegroting 2014
DB B.4 Tweede wijziging programmabegroting 2014
DB B.3 Derde wijziging programmabegroting 2014
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Begrotingswijziging 2014-02
Bijlage 1 bij voorstel Algemeen Bestuur van 13 november 2014
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de productenramingen voor het dienstjaar 2014 en het voorstel tot wijziging van de programmabegroting
voor het dienstjaar 2014, d.d. 30 oktober 2014;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten alsmede op het
bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de Financiele verordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
BESLUIT:
de begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 als volgt te wijzigen:
2014
LASTEN

Bedrag na
Begr.wijz. 2014-01

Bedrag na
Begr.Wijz. 2014-02 Begr.wijz. 2014-02 Toel.

52.246.774

Programma Brandweer
Lasten programma Brandweer via reserves
- Opheffing reserve bedrijfskleding brandweer, per saldo, cf. Prg.Bgr. 2014
Verwerking onttrekkingen reserves cf. Vaststellingsbesluit Prg.BGR. 2014 d.d. 27 juni 2013:
- Kwaliteitsprojecten
- Versnelde organisatieopbouw
- Nieuwe brandweerconcepten

-114.000

A

200.000
350.000
250.000

A
A
A

52.932.774
Programma GMK
Geen wijziging

1.552.600

Programma GHOR
DVO
Huisvesting ICT
Overige lasten
Lasten programma GHOR via reserves
Project Informatiemanagement
Project OvDG
Witte kaart/Sharepoint

2.222.000

1.552.600

-2.023.000
-41.000
-24.000

B
B
B

-20.000
-48.000
-66.000

0

B
B
B

D

Programma Veiligheidsbureau
Geen wijziging

412.000

412.000

Programma Oranje Kolom
Lasten programma Oranje Kolom via reserves

663.000

663.000

totaal

BATEN

57.096.374

Bedrag na
Begr.wijz. 2014-01

Programma Brandweer
BDUR BHM
Inwonersbijdrage BHM

-1.536.000

55.560.374

Bedrag na
Begr.Wijz. 2014-02 Begr.wijz. 2014-02 Toel.

51.802.774
1.423.000
-1.423.000

Programma GMK
Geen wijziging

1.414.000

Programma GHOR
BDUR GHOR
Inwonersbijdrage GHOR
Restitutie reserves gemeenten rechtstreeks naar RDOG

2.088.000

51.802.774
1.414.000

-1.423.000
-665.000
-334.753

-334.753

B
B
C
D

Programma Veiligheidsbureau
Geen wijziging

412.000

412.000

Programma Oranje Kolom
Geen wijziging

490.500

490.500

totaal
Saldo voor resultaatbestemming
Mutatie reserves
Saldo na resultaatbestemming

56.207.274
889.100
-889.100
0

-2.422.753
886.753
-886.753
0

53.784.521
1.775.853
-1.775.853
0

Toelichting:
In de kolom 'Begr. Wijz. 2014-02' betreft een + een vermeerdering , een - een vermindering .
Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 14 november 2014
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 13 november 2014,
de secretaris,

B
B

de voorzitter,
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B.5

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Handhavingsbeleid VRHM
Industriële Veiligheid 20142018
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

E. Meijer (BHM),
afgestemd met B. Vegt
(MDRB)
13 november 2014

B.5

Bijlage(n):

2

G.J. Kats (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het handhavingsbeleid voor Industriële Veiligheid 2014-2018 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden vast te stellen.
2. De directeur Veiligheidsregio te mandateren om toezichthoudende ambtenaren van het
samenwerkingsverband Brzo Zuidwest aan te wijzen als toezichthouder voor de
uitvoering van het handhavingsbeleid.

3. Toelichting op het besluit
Aanleiding
Sinds 1 oktober 2010 hebben de veiligheidsregio’s een aantal wettelijke taken en bevoegdheden
op het gebied van industriële veiligheid. Naast het aanwijzen van inrichtingen die over een
bedrijfsbrandweer moeten beschikken, hebben deze taken en bevoegdheden betrekking op het
houden van toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals inrichtingen
veiligheidstechnische informatie te laten aanleveren ter voorbereiding op rampen- en
crisisbeheersing, en het zo nodig sanctioneren van geconstateerde overtredingen. De wettelijke
verplichtingen waar het om gaat, staan in het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo), artikel
31 en 48 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s. In
de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn er negen Brzo-bedrijven waarop deze verplichtingen van
toepassing zijn.
Voor de uitvoering van bovengenoemde taken en bevoegdheden volgde de Veiligheidsregio
Hollands Midden de taken uit de wet. Er was geen specifiek beleid ontwikkeld voor dit thema,
uitgezonderd het in juni 2013 vastgestelde beleid “Aanwijzing Bedrijfsbrandweren” van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.
Ontwikkeling landelijk handhavingsbeleid
Na het incident bij Chemie-Pack Moerdijk in 2011 en de problemen bij Odfjell Terminals
Rotterdam in 2012/2013 is de roep van de politiek en de maatschappij om strikter toezicht en
strengere handhaving steeds sterker geworden. Uit diverse rapportages, waaronder de rapporten
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van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, blijkt dat er nog veel valt te verbeteren in het toezicht op
risicovolle bedrijven. Op landelijk niveau is handhavingsbeleid ontwikkeld voor Industriële
Veiligheid. Dit handhavingsbeleid biedt een uniform kader waarbinnen de veiligheidsregio’s
invulling kunnen geven aan hun toezichthoudende en handhavende taken.
Het landelijke handhavingsbeleid is beschreven in het document “Handhavingsbeleid
Veiligheidsregio Industriële Veiligheid 2014-2018”. Dit is een landelijk model dat specifiek
bestemd is voor de veiligheidsregio’s. Het model is gebaseerd op de “landelijke
handhavingsstrategie Brzo” welke is afgestemd met alle betrokken ministeries, inspectiepartners
en stakeholders. In 2013 hebben de Raad van Regionaal Commandanten (juni 2013) en het
Veiligheidsberaad (december 2013) ingestemd met de landelijke strategie. In april 2014 hebben
de zes coördinerende Brzo-VR directeuren ingestemd met het model.
Handhavingsbeleid Veiligheidsregio Hollands Midden
Het landelijke beleid vormt de basis voor het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid
Veiligheidsregio Hollands Midden. Met dit handhavingsbeleid legt het bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden beleid vast voor toezicht en handhaving. Dit handhavingsbeleid
bestaat uit een toezicht- en een sanctiestrategie. De toezichtstrategie geeft aan hoe de
Veiligheidsregio invulling geeft aan de toezichthoudende taak (controleren/inspecteren). Uit de
sanctiestrategie volgt hoe het bestuur van de Veiligheidsregio reageert op een geconstateerde
overtreding (bijv. opleggen last onder bestuursdwang/dwangsom of bevel tot niet inwerking stellen
of houden van de inrichting).
Achterliggend doel is beheersing van de risico’s die samenhangen met activiteiten binnen
risicovolle bedrijven. Bedrijven dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de interne en
externe veiligheid en moeten ervoor zorgen dat ze hun bedrijfsprocessen beheersen. Om dat te
realiseren zullen bedrijven de maatregelen moeten treffen die nodig zijn om zware ongevallen te
voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Het handhavend optreden van de
veiligheidsregio is gericht op het bevestigen van die verantwoordelijkheid.
Uitvoering handhavingsbeleid Veiligheidsregio Hollands Midden
Het houden van toezicht op de naleving wordt uitgevoerd door toezichthouders in dienst van de
veiligheidsregio’s. Het toezicht in de VRHM wordt uitgevoerd in samenwerkingsverband met
andere veiligheidsregio’s van de Provincie Zuid-Holland en Zeeland in het
samenwerkingsverband Brzo- Zuidwest. Dit samenwerkingsverband is ingesteld omdat voor het
toezicht expertise nodig is die beperkt aanwezig is in de veiligheidsregio’s en de samenwerking
de kwaliteit en continuïteit van het toezicht borgt.
Om uitvoering te kunnen geven aan het handhavingsbeleid is het nodig om de toezichthoudende
ambtenaren van het samenwerkingsverband Brzo-Zuidwest door het bestuur van de
Veiligheidsregio aan te wijzen als toezichthouder. Om dit efficiënt te regelen wordt geadviseerd de
directeur Veiligheidsregio te mandateren om toezichthoudende ambtenaren aan te wijzen als
toezichthouder. Hiertoe zijn modellen ontwikkeld om de mandatering uit te voeren en te
implementeren.

4. Kader
Per 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s van kracht geworden. Met het vaststellen van dit
Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid VRHM wordt nader invulling gegeven aan de Wet
Veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 27 juni 2013 het beleid voor het
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uitvoeren van artikel 31 van de Wet Veiligheidsregio’s (aanwijzing bedrijfsbrandweren)
vastgesteld. Het handhavingsbeleid sluit hier op aan. Het “Handhavingsbeleid Veiligheidsregio’s
Industriële Veiligheid 2014-2018” is een landelijk model wat specifiek bestemd is voor de
veiligheidsregio’s. Het model is gebaseerd op de “landelijke handhavingsstrategie Brzo” welke is
afgestemd met alle betrokken ministeries, inspectiepartners en stakeholders. Binnen het Brzosamenwerkingsverband Zuidwest wordt door de veiligheidsregio’s volgens dit model
handhavingsbeleid gewerkt. Het Brzo-samenwerkingsverband Zuidwest bestaat uit de
veiligheidsregio’s Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland
Zuid.

5. Consequenties
Financiën
Er zijn geen financiële consequenties omdat de werkzaamheden voortvloeiend uit het
handhavingsbeleid reeds in de bestaande formatie zijn geïncorporeerd. De mogelijkheid bestaat
dat er meer handhavingsacties zullen plaatsvinden. Dit kan met de bestaande middelen worden
opgevangen.
Personeel
In het Brzo samenwerkingsverband Zuidwest is gekozen voor het uitwisselen van toezichthouders
ten behoeve van de Brzo-inspecties. Dit houdt in dat de toezichthouders in alle veiligheidsregio’s
in het Brzo samenwerkingsverband Zuidwest ingezet kunnen worden. Per toezichthouder wordt
een deel van het aantal uren gereserveerd voor een inspectie in de samenwerkingsregio’s. Deze
uren kunnen niet gebruikt worden voor een inspectie in de regio Hollands Midden. Echter worden
ook toezichthouders uit de samenwerkingsregio’s ingezet voor inspecties in de regio Hollands
Midden. Er wordt in de planning voor gezorgd dat er een gelijk aantal inspecties uitgevoerd
worden als zonder de uitwisseling van toezichthouders.
Materieel
Niet van toepassing.
Juridisch
Ten behoeve van het uitwisselen van toezichthouders, dienen deze toezichthouders aangewezen
en in de Staatscourant benoemd te worden. De modellen voor de aanwijzing en benoeming zijn
opgenomen in bijlage 2.

6. Aandachtspunten / risico’s
Er zijn geen risico’s verbonden aan het vaststellen van het handhavingsbeleid en de modellen.
Aandachtspunt is het aanwijzen van toezichthouders binnen het Brzo samenwerkingsverband
Zuidwest, waarmee het houden van toezicht door inspecteurs van veiligheidsregio’s binnen het
samenwerkingsverband gelegitimeerd wordt.

7. Implementatie en communicatie
A. Het beleid is reeds bekend bij de Brzo-inspecteur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en
bij de Brzo-inspecteurs van het samenwerkingsverband Zuidwest.
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B. Publicatie van het door de Veiligheidsregio Hollands Midden vastgesteld beleid
“Handhavingsbeleid Veiligheidsregio’s Industriële Veiligheid 2014-2018” op de website
www.vrhm.nl en in de nieuwsbrief VRHM.
C. Aanwijzen toezichthouders binnen het Brzo samenwerkingsverband Zuidwest en deze
benoemen in de Staatscourant.
D. Besluit tot mandatering verder uitwerken in de Mandaatregeling Hollands Midden.
E. De veiligheidsregio’s werken dit handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma
waarin wordt aangegeven welke activiteiten de veiligheidsregio’s in dat komende jaar
uitvoeren. De uitvoeringsprogramma’s worden afgestemd met de Regionale
Uitvoeringsdiensten die zich bezighouden met het Brzo (Brzo-RUD’s) en de Inspectie SZW.

8. Bijlagen
1. “Handhavingsbeleid Veiligheidsregio’s Industriele Veiligheid 2014-2018, Veiligheidsregio
Hollands Midden”
2. “Brzo modellen handhavingsbeleid versie 1.0”

9. Historie besluitvorming
- Dagelijks bestuur heeft ingestemd met het voorgelegde besluit op 30 oktober 2014.
- Veiligheidsdirectie is akkoord gegaan met het voorgelegde besluit op 6 oktober 2014.
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B.5 bijlage 1

Handhavingsbeleid
Veiligheidsregio’s Industriële
Veiligheid 2014 – 2018
Veiligheidsregio Hollands Midden
onderdeel van
Brzo samenwerkingsverband Zuidwest
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Industriële veiligheid
2014 - 2018
Colofon

Veiligheidsregio Hollands Midden

Versie : 1.0
Datum : 22 juli 2014
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op (p.m.)
Dit beleid is tevens vastgesteld door de algemene besturen van de veiligheidsregio’s in het Brzo
samenwerkingsverband Zuidwest, te weten;
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio

Haaglanden
Rotterdam-Rijnmond
Zeeland
Zuid-Holland Zuid

Handhavingsbeleid Veiligheidsregio Hollands Midden
Onderdeel van het Brzo samenwerkingsverband Zuidwest
Industriële veiligheid - Status/versie: definitief/1.0 – 22 juli 2014
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Voorwoord
Sinds 1 oktober 2010 hebben de veiligheidsregio’s een aantal wettelijke taken en bevoegdheden op het
gebied van industriële veiligheid. Naast het aanwijzen van inrichtingen die over een bedrijfsbrandweer
moeten beschikken hebben deze taken en bevoegdheden betrekking op het houden van toezicht op de
naleving van wettelijke verplichtingen en het zo nodig sanctioneren van geconstateerde overtredingen.
De wettelijke verplichtingen waar het om gaat staan in het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo),
artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s. Vóór de
inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s voerde de brandweer deze taken uit in opdracht van
gemeenten, die toen verantwoordelijk en bevoegd waren voor de uitvoering.
Toezicht en handhaving genieten de afgelopen jaren een brede belangstelling. Na het incident bij
Chemie-Pack Moerdijk in 2011 en de problemen bij Odfjell Terminals Rotterdam in 2012/2013 is de roep
van de politiek en de maatschappij om strikter toezicht en strengere handhaving steeds sterker
geworden. Uit diverse rapportages, waaronder de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid,
blijkt dat er nog veel valt te verbeteren in het toezicht op risicovolle bedrijven.
Sinds begin 2007 is het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO (LEC) actief. Het LEC, dat een
samenwerkingsverband is tussen Infopunt Veiligheid van het IFV en de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR), ondersteunt veiligheidsregio’s bij de uitvoering van het Besluit risico’s zware
ongevallen 1999 en artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s (bedrijfsbrandweren). Dit doet het LEC door
kennis te bundelen en toegankelijk te maken. In 2008 heeft het LEC een aantal producten ontwikkeld
waarvan veiligheidsregio’s gebruik kunnen maken. Een van deze producten is een model nota
handhavingsbeleid voor industriële veiligheid. Door verschillende ontwikkelingen, zoals veranderde
wetgeving, het vaststellen van een landelijke handhavingsstrategie Brzo door het LAT RB en het
politieke debat over toezicht en handhaving naar aanleiding van de hiervoor reeds gememoreerde
affaires, is herziening van het model noodzakelijk. Ook om een andere reden heeft het LEC
geconcludeerd dat het model niet meer voldoet. Gebleken is namelijk dat veiligheidsregio’s het model uit
2008 op verschillende wijzen hebben toegepast. Dit bevordert niet de uniformiteit in optreden en leidt
daardoor niet tot een ‘level playing field’ voor bedrijven. Tot slot kan worden opgemerkt dat de
veiligheidsregio’s de aanbevelingen van de Onderzoeksraad ter harte nemen en de nodige verbeteringen
willen doorvoeren in de handhaving.
In 2013 heeft een projectteam bestaande uit coördinatoren van BrandweerBRZO-regio’s in opdracht van
het LEC het onderhavige beleidsdocument opgesteld. Dit handhavingsbeleid biedt een uniform en
consistent kader waarbinnen de veiligheidsregio’s invulling geven aan hun toezichthoudende en
handhavende taken. De besturen van de veiligheidsregio’s houden zich aan dit document dat de basis
vormt voor de handhaving van de verplichtingen van het Brzo, artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s
en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s.

Voorzitter coördinerend Brzo-directeuren veiligheidsregio’s

Handhavingsbeleid Veiligheidsregio Hollands Midden
Onderdeel van het Brzo samenwerkingsverband Zuidwest
Industriële veiligheid - Status/versie: definitief/1.0 – 22 juli 2014
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1

Inleiding

De veiligheidsregio’s hebben wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van industriële
veiligheid. Deze betreffen onder andere het uitvoeren van toezicht op en handhaving van de
verplichtingen die zijn gesteld op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en het Besluit risico's zware
ongevallen 1999 (Brzo). Ten aanzien van het Brzo hebben ook het bevoegd gezag Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Inspectie SZW toezichts- en handhavingstaken.
Doel
Met dit document leggen de besturen van de veiligheidsregio’s beleid vast voor de handhaving van de
artikelen 31 en 48 van de Wvr en de artikelen van het Brzo die een nadere uitwerking geven aan artikel
1
48 Wvr . Dit handhavingsbeleid bestaat uit een toezicht- en een sanctiestrategie. De toezichtstrategie
geeft aan hoe de veiligheidsregio’s invulling geven aan hun toezichthoudende taak. Uit de
sanctiestrategie volgt hoe de besturen van de veiligheidsregio’s reageren op een geconstateerde
overtreding.
Dit handhavingsbeleid biedt de basis voor het maken van transparante keuzes en het stellen van
prioriteiten, zodat adequaat met de handhavingstaak kan worden omgegaan. Met handhaving willen de
veiligheidsregio’s bereiken dat de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van industriële
veiligheid wordt bevorderd. Achterliggend doel is beheersing van de risico’s die samenhangen met
activiteiten binnen risicovolle bedrijven. Bedrijven dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de
interne en externe veiligheid en moeten ervoor zorgen dat ze hun bedrijfsprocessen beheersen. Om dat
te realiseren zullen bedrijven de maatregelen moeten treffen die nodig zijn om zware ongevallen te
voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Het handhavend optreden van de veiligheidsregio’s is
gericht op het bevestigen van die verantwoordelijkheid. Met het beschikbare instrumentarium zullen de
veiligheidsregio’s ervoor zorgdragen dat de risicovolle bedrijven hun verantwoordelijkheid waar maken.
Toepassing van handhavingsinstrumenten is daarbij van wezenlijk belang. Niet alleen voor de
geloofwaardigheid van de overheid en van de regels die zij stelt, maar ook vanwege het gegeven dat
handhaving een essentieel onderdeel vormt van succesvol veiligheidsbeleid. De veiligheidsregio’s staan
een eenduidige en stringente handhaving na die is gericht op het zo volledig mogelijk naleven van de
verplichtingen van artikel 48 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Brzo alsmede artikel 31 van de
Wvr en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr).
Aanleiding
Er zijn verschillende redenen geweest om dit handhavingsbeleid op te stellen. Op de eerste plaats kan
worden genoemd de door de LAT-RB opgestelde handhavingstrategie (Landelijke Handhavingstrategie
Brzo 1999: 2013). LAT-RB staat voor Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven. In de LATRB zijn de drie handhavingspartners vertegenwoordigd. Deze handhavingstrategie betreft een aanvulling
op de Brzo Werkwijzer met uniforme procedures en werkwijzen voor handhaving en een
handhavingstrategie. Het is de bedoeling dat de handhavingspartners zich committeren aan toepassing
van deze strategie door dit vast te leggen in de bestuurlijke inspectieprogramma’s en aanvullend waar
nodig in het eigen toezichts- en handhavingsbeleid. De Landelijke Handhavingstrategie is voor het
uitwerken van dit handhavingsbeleid een belangrijk uitgangspunt geweest. Op de tweede plaats is de
wens van de politiek en de maatschappij om scherper en meer uniform toezicht een belangrijke drijfveer
1

Artikel 31 betreft de aanwijzing van inrichtingen die over een bedrijfsbrandweer
moeten beschikken en artikel 48 bevat de verplichting om veiligheidstechnische
gegevens te verschaffen die het bestuur van de veiligheidsregio nodig heeft voor de
voorbereiding van de rampenbestrijding.
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geweest voor het opstellen van dit handhavingsbeleid. Het ernstige incident bij Chemie-Pack en de
problemen rondom de handhaving bij Odfjell Terminals Rotterdam vormden hiervoor de opmaat.
Het opstellen van handhavingsbeleid is bovendien steeds minder een vrijblijvende aangelegenheid
geworden. Voor de handhaving van de omgevingswetgeving zijn in het Besluit omgevingsrecht
bijvoorbeeld (kwaliteits)eisen opgenomen waaraan de handhaving dient te voldoen. Kort gezegd houden
deze eisen in dat het bevoegd gezag (provincie of gemeente) handhavingsbeleid moet vaststellen, dit
moet afstemmen met de handhavingspartners (waaronder de veiligheidsregio) en organisatorische
maatregelen moet treffen om de uitvoering van het beleid te waarborgen. Volgens het Besluit
omgevingsrecht moet in het handhavingsbeleid, dat is gebaseerd op een analyse van de problemen die
zich met betrekking tot de naleving kunnen voordoen, gemotiveerd worden aangegeven welke doelen
het bevoegd gezag zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten het daartoe zal uitvoeren.
Regelmatig moet worden bezien of het beleid moet worden aangepast, bijvoorbeeld naar aanleiding van
de evaluatie van het uitvoeringsprogramma dat ieder jaar moet worden opgesteld ter uitwerking van het
handhavingsbeleid. Verder is bepaald dat het beleid inzicht moet geven in de prioriteiten die het
bevoegd gezag stelt met betrekking tot de handhavingsactiviteiten. In het Besluit omgevingsrecht is ook
bepaald dat het handhavingsbeleid moet bestaan uit zowel een toezichtstrategie als een
sanctiestrategie. Hoewel het Besluit omgevingsrecht niet van toepassing is op veiligheidsregio’s vormen
de kwaliteitseisen uit dat besluit wel voor dit handhavingsbeleid een belangrijk uitgangspunt. Een
handhavingspartner van de veiligheidsregio’s (bevoegd gezag Wabo) moet er namelijk wel aan voldoen.
Bovendien past het binnen het kwaliteitszorgsysteem dat de veiligheidsregio’s op grond van artikel 23
Wvr moeten hanteren. Tot slot kunnen de veiligheidsregio’s niet achterblijven bij de
handhavingspartners. Provincies en de Inspectie SZW hebben immers op het gebied van het Brzo ook
handhavingsbeleid vastgesteld.2
De veiligheidsregio’s willen invulling geven aan hun eigen rol en verantwoordelijkheid voor de
handhaving. De veiligheidsregio’s streven een verdere professionalisering na van de uitvoering van hun
handhavingstaken. Naast het vaststellen van handhavingsbeleid gaat het daarbij om een kwalitatief
hoogwaardige uitvoering.
Wie doet wat
Het houden van toezicht wordt uitgevoerd door toezichthouders in dienst van de veiligheidsregio’s. Dat
zijn ambtenaren (inspectiemedewerkers) die door de besturen van de veiligheidsregio’s op grond van
artikel 61 van de Wvr zijn aangewezen als toezichthouders. De aangewezen toezichthouders kunnen bij
de uitoefening van hun taken gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden die de Algemene
wet bestuursrecht (in titel 5.2) aan hen toekent. Het opmaken van proces-verbaal naar aanleiding van
een geconstateerd strafbaar feit geschiedt door buitengewone opsporingsambtenaren. Op basis van het
proces-verbaal besluit de officier van justitie om al dan niet tot vervolging van de verdachte over te
gaan (zie verder over de strafrechtelijke handhaving paragraaf 4.3).
Het naar aanleiding van een geconstateerde overtreding vaststellen op welke wijze daarop wordt
gereageerd is een verantwoordelijkheid van het bestuur van een veiligheidsregio. Het bestuur heeft deze
taak gemandateerd aan de leidinggevende van de inspecteur. Daarbij dient het onderhavige
handhavingsbeleid als leidraad.
Het opleggen van een bestuurlijke sanctie geschiedt door het bestuur van de veiligheidsregio
waarbinnen de desbetreffende inrichting is gelegen op grond van artikel 48, tweede lid van de Wvr

2

Zie bijvoorbeeld: Handhavingsbeleid Brzo99 en ARIE, 1 februari 2012 (Inspectie SZW).
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(bevel tot niet in werking stellen of houden van een inrichting), artikel 63 van de Wvr (last onder
bestuursdwang) of artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (last onder dwangsom).
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Afbakening
Dit beleid is beperkt tot de handhaving van de verplichtingen waarvoor het bestuur van de
veiligheidsregio handhavingsbevoegd is. Bij handhaving gaat het om:
−

houden van toezicht (controleren/inspecteren);

−

(dreigen met) toepassing van bestuurlijke sancties.

Het volgende hoofdstuk bevat een beschrijving van de wettelijke verplichtingen ten aanzien waarvan de
veiligheidsregio’s toezichthoudende en handhavende bevoegdheden hebben.
Overtredingen van een aantal artikelen van het Brzo en van de verplichtingen met betrekking tot
bedrijfsbrandweren kan de veiligheidsregio niet alleen bestuurlijk maar ook strafrechtelijk handhaven. In
paragraaf 4.3 wordt nader in gegaan op de strafrechtelijke handhaving.
Jaarlijks uitvoeringsprogramma
De veiligheidsregio’s werken dit handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma waarin
wordt aangegeven welke activiteiten de veiligheidsregio’s in dat komende jaar uitvoeren. Daarbij houden
de veiligheidsregio’s rekening met de in dit document gestelde doelen en prioriteiten. De
uitvoeringsprogramma’s worden afgestemd met de Regionale Uitvoeringsdiensten die zich bezighouden
met het Brzo (Brzo-RUD’s) en de Inspectie SZW. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd
om vast te stellen of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en of deze
activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de in dit document gestelde doelen.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van de relevante wet- en regelgeving. Daarbij gaat het om
de wettelijke verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen en waarop het toezicht en de
handhaving van de veiligheidsregio’s zich richten.
Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de toezicht- en sanctiestrategie die door de veiligheidsregio’s worden
toegepast. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de organisatorische aspecten.
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2
2.1

Wettelijk kader industriële veiligheid
Wettelijke grondslag

De bevoegdheden voor toezicht en handhaving zijn gegeven in de artikelen 48, 61 en 63 van de Wvr. Op
grond van artikel 48 Wvr geldt de verplichting veiligheidstechnische gegevens die nodig zijn voor een
adequate voorbereiding van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, te verstrekken aan het
bestuur van de veiligheidsregio. Deze algemene verplichting is nader uitgewerkt in de artikelen 5,
tweede, derde en vierde lid, 6, 7, derde lid, 10, eerste lid, 13, 14, 16, vijfde lid, 21, 22, eerste en
tweede lid, van het Brzo.
Toezicht op de naleving
In artikel 61 Wvr is bepaald dat met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens artikel 31 en 48
3
bepaalde zijn belast de door het bestuur van de veiligheidsregio aangewezen ambtenaren . Voor zover
het verplichtingen betreft van artikel 31 Wvr en hoofdstuk 7 van het Bvr zijn deze toezichthouders
bevoegd ten aanzien van alle inrichtingen die kunnen worden aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig.
Als het gaat om de verplichtingen van artikel 48 en het Brzo dan zijn de toezichthouders alleen bevoegd
ten aanzien van inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden opgesteld (VR-plichtige
4
inrichtingen).
Handhaving
Artikel 63 Wvr bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd is tot oplegging van een last
onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens artikel 31 van de Wvr
(bedrijfsbrandweren) en artikel 48 van de Wvr (inclusief Brzo). In plaats van een last onder
bestuursdwang kan het bestuur van de veiligheidsregio een last onder dwangsom opleggen (artikel 5:32
Algemene wet bestuursrecht). De handhavingsbevoegdheid ten aanzien van artikel 48 (inclusief Brzo) is
beperkt tot inrichtingen waarvoor een rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld. Dat betreffen de
VR-plichtige inrichtingen. In artikel 63 Wvr is verder aangegeven dat onder de bevoegdheid om een last
onder bestuursdwang op te leggen mede de bevoegdheid behoort om een inrichting stil te leggen,
gedeeltelijk buiten werking te stellen of te verzegelen dan wel het verzegelen of verwijderen van
hetgeen zich in de inrichting bevindt.
Bevel tot niet in werking stellen of houden
Een bijzondere handhavingsbevoegdheid is opgenomen in artikel 48, tweede lid Wvr waarin is bepaald
dat het bestuur van de veiligheidsregio kan bevelen dat een inrichting waarvoor een
rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld (VR-plichtige inrichtingen) niet in werking gesteld of
gehouden wordt, indien degene die de inrichting in werking zal hebben of heeft, niet aan de verplichting
tot informatieverschaffing van het eerste lid heeft voldaan. Omdat de aan het begin van deze paragraaf
genoemde artikelen van het Brzo mede zijn gebaseerd op artikel 48 Wvr kan het bevel van het tweede
lid van dat artikel ook worden opgelegd als niet is voldaan aan de informatieverplichting van een van die
artikelen van het Brzo. Als in een veiligheidsrapport gegevens en beschrijvingen ontbreken die het
bestuur van de veiligheidsregio nodig heeft ter voorbereiding van de rampenbestrijding is het
bijvoorbeeld mogelijk een bevel uit te vaardigen op grond waarvan de inrichting niet meer in werking
3

Het besluit waarmee de ambtenaren worden aangewezen moet volgens artikel 61 Wvr
worden gepubliceerd in de Staatscourant.
4
Uit artikel 61 en artikel 17 van de Wvr vloeit namelijk voort dat de toezichthouders
voor wat betreft artikel 48 (inclusief het Brzo) alleen kunnen worden aangewezen voor
inrichtingen waarvoor een rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld. En dat zijn wel
de VR-plichtige inrichtingen maar niet de PBZO-inrichtingen.
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mag worden gehouden. Om het bevel te handhaven is het wel nodig om ook een last onder
bestuursdwang of dwangsom op te leggen. Daarmee kan bijvoorbeeld worden bepaald dat een
dwangsom wordt verbeurd voor iedere dag dat geen gevolg is gegeven aan het bevel tot buiten werking
stellen (sluiting) van de inrichting. Het niet opvolgen van het bevel is bovendien strafbaar krachtens
artikel 184 Wetboek van Strafrecht.
De bevelsbevoegdheid vindt haar grondslag in de Seveso- II richtlijn. Ingevolge artikel 17, eerste lid,
tweede volzin, van de richtlijn kunnen de exploitatie of de inbedrijfstelling van een inrichting worden
verboden, indien de exploitant de krachtens de richtlijn verlangde gegevens niet binnen de daarvoor
5
gestelde termijn heeft ingediend. Het bestuur van de veiligheidsregio zal volgens de wetgever alvorens
een niet-inbedrijfstelling te bevelen overleg moeten voeren met de handhavingspartners, met name het
bevoegd gezag Wabo. Dit in verband met de nauwe relatie tussen de rampenbestrijding, de
voorbereiding daarop en de externe veiligheid. In dit overleg zal aan de orde kunnen komen welke
gegevens in het kader van de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen ten
aanzien van de betrokken inrichting relevant zijn en in hoeverre deze relevante gegevens wel of niet zijn
verstrekt.
2.2

Reikwijdte

Gezien de wettelijke grondslag is dit handhavingsbeleid beperkt tot het toezicht op en de handhaving
van:

−

artikel 31 van de Wvr en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s (verplichtingen met
betrekking tot bedrijfsbrandweren die gelden voor inrichtingen die zijn of kunnen worden
aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig);

−

artikel 48 van de Wvr en de hiervoor genoemde artikelen van het Brzo, voor zover het gaat om VRplichtige inrichtingen6 en de verplichting om informatie te verschaffen die het bestuur van de
veiligheidsregio nodig heeft ter voorbereiding van de rampenbestrijding.

5

Zie de memorie van toelichting bij de wet tot wijziging van de Wet milieubeheer, de
Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van
de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso II), Kamerstukken II 1997/98, 25972, nr. 3.
Een vergelijkbare passage is opgenomen in de memorie van toelichting bij de Wet
veiligheidsregio’s (Kamerstukken II 2006/07, 31117, nr. 3).
6
Op grond van artikel 48 van de Wvr geldt de verplichting weliswaar voor een ieder
maar de handhaving kan zich alleen richten tot VR-plichtige inrichtingen (dat volgt uit
artikel 63 Wvr). De handhavingsbevoegdheid strekt zich ook niet uit tot de in de
artikelen 6.2.1 en 6.3.1 Bvr genoemde exploitant van een burgerluchthaven, de
basiscommandant van een militaire luchthaven en degene die een afvalvoorziening
categorie A drijft. Voor deze luchthavens en afvalvoorziening moet wel een
rampbestrijdingsplan worden opgesteld. De afvalvoorziening categorie A komt overigens
in Nederland niet voor.
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In de tabel hieronder is aangegeven voor welke wettelijke verplichtingen en ten aanzien van welke
inrichtingen de toezichthouders van de veiligheidsregio’s toezichthoudende bevoegdheden hebben en het
bestuur van een veiligheidsregio handhavingsbevoegdheden heeft.
Verplichtingen
Categorieën inrichtingen

Informatieverplichting

Informatie-

Verplichtingen

artikel 48 Wvr

verplichtingen Brzo

bedrijfsbrandweeraanwijzing

VR-plichtige inrichtingen

Ja

Ja

Ja

PBZO-plichtige inrichtingen

Nee

Nee

Ja

ARIE-plichtige inrichtingen

Nee

N.v.t.

Ja

Nee

N.v.t.

Ja

voor zover deze:
-

(nagenoeg) geheel zijn
bestemd voor de opslag
in verband met vervoer
van gevaarlijke stoffen

-

spoorwegemplacemente
n betreffen en geen
onderdeel zijn van een
inrichting waarop het
Brzo van toepassing is

Inrichtingen waarin
kernenergie kan worden
vrijgemaakt of splijtstoffen
kunnen worden bewerkt

2.3

Te handhaven verplichtingen

De tabel hieronder benoemt de wettelijke artikelen waarvoor de toezichthouders van de
veiligheidsregio’s toezichthoudende bevoegdheden hebben en het bestuur van de veiligheidsregio de
wettelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft deze te handhaven. Daarbij geeft de tabel aan wie
verantwoordelijk is om deze verplichtingen na te leven. Sancties moeten over het algemeen worden
gericht tot de overtreder. De overtreder is degene die een voor hem geldende verplichting niet heeft
nageleefd. Bij bedrijven kan over het algemeen de directie verantwoordelijk worden gehouden voor de
juiste naleving van de wettelijke verplichtingen. Handhavingsbesluiten kunnen dan ook meestal worden
gericht tot de directie.
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Verplichting

Artikel

Wet/AMvB

Verantwoordelijk
voor de naleving

Verstrekken nodige inlichtingen voor het

31, lid 5

Wvr

uitoefenen van de aanwijzings-

Hoofd of bestuurder v/d
inrichting

bevoegdheid (in de meeste gevallen zullen
de inlichtingen worden verstrekt n.a.v.
een door de veiligheidsregio gedaan
verzoek op grond van artikel 7.2, lid 1 of 4
of artikel 7.4, lid 1.
Bedrijfsbrandweer moet voldoen aan eisen

31, lid 2

Wvr

van de aanwijzing
Bedrijfsbrandweer moet aanwijzingen

31, lid 7

Wvr

opvolgen van brandweercommandant
Voor 1 februari toezenden overzicht

Hoofd of bestuurder v/d
inrichting

31, lid 6

Wvr

48, lid 1

Wvr

bedrijfsbrandweersterkte
Verstrekken van veiligheidstechnische

Hoofd of bestuurder v/d
inrichting

Hoofd of bestuurder v/d
inrichting

gegevens die het bestuur van de

Drijver van VR-plichtige
inrichting

veiligheidsregio nodig heeft ter
voorbereiding van de rampenbestrijding
PBZO aanwezig, beoordeling en herziening

5, lid 2 en 4

Brzo

Drijver van VR-plichtige

bij veranderingen

2

Rrzo

inrichting

VBS aanwezig en beoordeling en

5, lid 3 en 4

Brzo

Drijver van VR-plichtige

herziening bij veranderingen

en bijlage II

Melden significante wijzigingen

inrichting

3

Rrzo

6

Brzo

Drijver van VR-plichtige
inrichting

Uitwisseling gegevens domino-inrichtingen

7, lid 3

Brzo

Drijver van VR-plichtige

VR bevat de aangegeven gegevens en

10, lid 1 en

Brzo

Drijver van VR-plichtige

beschrijvingen

bijlage III

inrichting

Bij aanvraag omgevingsvergunning

inrichting

4-8

Rrzo

13

Brzo

bepaalde gegevens in VR
Eens per vijf jaar evalueren en bijwerken

14

Brzo

16, lid 5

Brzo

VR
Verstrekken aanvullende inlichtingen

Drijver van VR-plichtige
inrichting
Drijver van VR-plichtige
inrichting
Drijver van VR-plichtige
inrichting

Bijhouden stoffenlijst

21

Brzo

Drijver van VR-plichtige

13, 14

Rrzo

inrichting

Intern noodplan aanwezig die voldoet aan

22, lid 1 en

Brzo

Drijver van VR-plichtige

eisen

2 en bijlage

inrichting

IV
Opmerkingen:

−

de drijver van de inrichting is meestal dezelfde als het hoofd of de bestuurder van de inrichting;
hierbij gaat het in de meeste gevallen om de directie van het bedrijf die verantwoordelijk kan
worden gehouden voor de naleving van de wettelijke verplichtingen; bij de Kamer van Koophandel
kan worden nagegaan wie de bestuurder is van het bedrijf (rechtspersoon) die de inrichting drijft;
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−

in aanwijsbeschikkingen worden eisen opgenomen waarbij gebruik wordt gemaakt van
standaardvoorschriften;

−

de artikelen van het Brzo kunnen alleen worden gehandhaafd voor zover deze een verplichting
inhouden voor VR-plichtige inrichtingen informatie te verschaffen die het bestuur van de
veiligheidsregio nodig heeft ter voorbereiding van de rampenbestrijding.

2.4

Advisering en signaleringstoezicht

Hoewel de veiligheidsregio’s ten aanzien van de informatieverplichtingen van het Brzo geen
toezichthoudende en handhavende bevoegdheden hebben bij inrichtingen die niet VR-plichtig zijn,
hebben de veiligheidsregio’s voor die inrichtingen wel een adviserende taak. Dat volgt uit de
taakomschrijving van het bestuur van de veiligheidsregio. Volgens artikel 10 van de Wvr is een van de
taken van het bestuur van de veiligheidsregio het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van
branden, rampen en crises. Medewerkers van veiligheidsregio’s kunnen in dat kader ondersteuning
verlenen aan provincies, gemeenten en de Inspectie SZW en bijvoorbeeld adviseren over te treffen
veiligheidsmaatregelen binnen een bepaalde inrichting. Dit advies kan het bevoegd gezag Wabo
betrekken bij het toepassen van een bestuurlijke sanctie. Medewerkers van de veiligheidsregio kunnen
ook assisteren bij een controle door een gemeente, provincie of Inspectie SZW.
Tijdens een inspectie geconstateerde overtredingen die liggen op het terrein van externe veiligheid
(milieu) of arbeidsomstandigheden worden doorgegeven aan het bevoegd gezag Wabo respectievelijk de
Inspectie SZW voor verdere afdoening.

3

Toezichtstrategie

Het houden van toezicht betekent dat er op wordt toegezien dat wettelijke voorschriften worden
nageleefd. Deze taak wordt uitgevoerd door toezichthouders/inspecteurs. Dat zijn personen die bij of
krachtens een wettelijk voorschrift zijn belast met het houden van toezicht. Voor het toezicht op de in
hoofdstuk 2 genoemde wettelijke verplichtingen is het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd om de
toezichthouders aan te wijzen (zie paragraaf 2.1).
De toezichtstrategie geeft inzicht in de wijze waarop de veiligheidsregio’s invulling geven aan hun
toezichthoudende taken om het in hoofdstuk 1 beschreven doel te bereiken. Daarbij gaat het om de
wijze waarop controles (inspecties) worden voorbereid en worden uitgeoefend en de frequentie waarmee
controlebezoeken worden afgelegd.
3.1

Toezicht op eisen bedrijfsbrandweeraanwijzing

Voor het toezicht op de verplichtingen voor bedrijfsbrandweren geldt de in deze paragraaf beschreven
aanpak. Hierbij gaat het alleen om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van toezicht (controle).
De fase van de beschikkingverlening waarin activiteiten worden uitgevoerd om te komen tot een
bedrijfsbrandweeraanwijzing, zoals het opvragen van een bedrijfsbrandweerrapport, het horen van de
directie, het vragen van aanvullende gegevens en het opstellen van de beschikking, valt daar buiten. In
die fase kan het overigens wel nodig zijn gebruik te maken van wettelijke sanctiemiddelen. Wanneer
bijvoorbeeld geen bedrijfsbrandweerrapport of aanvullende gegevens worden ingediend nadat het
bestuur van de veiligheidsregio daarom heeft verzocht, kan met een last onder dwangsom alsnog
worden afgedwongen dat het rapport of de informatie wordt geleverd.
3.1.1

Opleveringscontrole

Deze controle markeert de overgang van het aanwijzen van de inrichting naar de toezichtfase. Wanneer
tijdens deze eerste controle wordt geconstateerd dat de bedrijfsbrandweer niet (volledig) voldoet geeft
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de veiligheidsregio concrete aanwijzingen en voorlichting. Daarbij wordt in een brief vastgelegd binnen
welke termijn het bedrijf welke maatregelen moet treffen om aan de aanwijsbeschikking en de daarin
opgenomen eisen te voldoen. De opleveringscontrole is niet primair gericht op sanctionering.
3.1.2

Reguliere controle

Deze controle is aan de orde nadat de opleveringscontrole heeft plaatsgevonden. Een inrichting beschikt
geheel of gedeeltelijk over een eigen bedrijfsbrandweer. Hierbij wordt een uitgebreide controle
gehouden, in de vorm van een audit. Naast de controle op de aanwezigheid, het testen, het inspecteren
en het onderhouden van het materieel van de bedrijfsbrandweer, wordt tijdens de controle aandacht
besteed aan de organisatie van de bedrijfsbrandweer. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn opleiding
en oefening van het bedrijfsbrandweerpersoneel.
Om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke informatie voorhanden is en de relevante medewerkers
aanwezig zijn, zullen deze controles over het algemeen vooraf worden aangekondigd. Vooral in het geval
van de audits is een vroegtijdige planning van belang omdat de aanwezigheid van meerdere personen
binnen de inrichting verlangd is voor de uitvoering van de audit. Indien gewenst zal de paraatheid van
de bedrijfsbrandweer wel worden gecontroleerd tijdens een niet aangekondigde inspectie.
3.1.3

Toezicht op de geoefendheid bedrijfsbrandweer

Deze controle bestaat uit twee delen:
1.

Beoordelen van de jaarlijkse oefenroosters en –programma’s.

2.

Bijwonen en beoordelen van bedrijfsbrandweeroefeningen.

Ad. 1: beoordelen oefenroosters en –programma’s
In de standaardvoorschriften is bepaald dat een aangewezen inrichting jaarlijks voor 1 februari een
oefenrooster en -programma in moet dienen voor het lopende jaar. De inhoudelijke eisen aan het
oefenprogramma maken onderscheid tussen:
−

onderhouden van de kennis en vaardigheden op het vastgestelde opleidingsniveau;

−

onderhouden van kennis en vaardigheden op specifieke bedrijfsbrandweerelementen, zoals de
inrichting, stationaire voorzieningen en incidentbestrijdingsmiddelen;

−

aansluiten van de interne noodorganisatie op de commandostructuur van de overheidsbrandweer.

Ad. 2: Bijwonen en beoordelen van bedrijfsbrandweeroefeningen
De daadwerkelijke beoordeling van het behalen van de oefendoelen en de implementatie van procedures
bij de bedrijfsbrandweer vindt plaats tijdens het bijwonen van bedrijfsbrandweeroefeningen. De
beoordeling richt zich niet alleen op de bedrijfsbrandweer, maar ook op de bedrijfsonderdelen die een
taak verrichten in de bedrijfsnoodorganisatie.
Het bijwonen en / of het beoordelen van bedrijfsbrandweeroefeningen wordt ten minste eenmaal per
jaar uitgevoerd. Van deze frequentie kan worden afgeweken op grond van een systematische evaluatie
van de risico’s en de resultaten van eerdere controles.
3.2

Toezicht op eisen Brzo

Het toezicht is gericht op de verplichtingen om veiligheidstechnische gegevens te verschaffen die het
bestuur van de veiligheidsregio nodig heeft ter voorbereiding van de rampenbestrijding. Voor het
toezicht is het regionaal bestuurlijk toezichtprogramma van belang. Dat is een programma waarin, voor
een periode van vijf jaar, de uitgangspunten voor de uitvoering en de wijze van samenwerking bij het
toezicht worden vastgelegd. Zo wordt aangegeven welk instrumentarium wordt ingezet, aan welke eisen
de toezichtpartners voldoen en hoe de kwaliteit is geborgd. Het regionaal bestuurlijk toezichtprogramma
beschrijft de hoofdlijnen, in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma worden de details opgenomen over de
uitvoering van inspecties.
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De Brzo-controle wordt uitgevoerd conform de Nieuwe Inspectie Methodiek Brzo99 (NIM). Tijdens het
vooroverleg stelt het controleteam gezamenlijk een inspectieplan op. Onderdelen daarvan zijn de te
inspecteren onderwerpen en de samenstelling van het controleteam.
Tijdens de afsluiting (close-out) van de Brzo-inspectie wordt de te volgen werkwijze van de
gezamenlijke rapportage, de afgestemde handhaving en de wijze van aanbieding gecommuniceerd met
de directie van de inrichting.
Na de close-out wordt het gezamenlijk inspectierapport aan het bedrijf toegezonden. Dit geschiedt bij
voorkeur binnen 8 weken na afronding van de inspectie. Als tijdens de inspectie echter ernstige
overtredingen zijn geconstateerd waarbij direct handhavend optreden is geboden, dan wordt de
handhavingsbrief (beschikking) eerder verzonden dan het inspectierapport.
De handhavingspartners bepalen in gezamenlijkheid wie welke overtreding handhaaft. Overeenkomstig
de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999: 2013 van de LAT-RB ligt het primaat voor het opleggen
van de sanctie bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de door de overtreding bedreigde ‘waarde’.
Dat betekent dat het bestuur van de veiligheidsregio handhavend optreedt als het belang van de
voorbereiding van de rampenbestrijding in het geding is. Wanneer een overtreding meerdere ‘waarden’
bedreigt, beoordelen de handhavingspartners wat logisch is vanuit de wetgeving en wat het meest
effectief is. In dat verband is bijvoorbeeld van belang welke organisatie gegeven de situatie de meest
effectieve handhavingsinstrumenten ter beschikking heeft.
Indien een bedrijf een ondernemingsraad heeft krijgt deze altijd een afschrift van het inspectierapport
en ook van eventuele handhavingscorrespondentie.
Er wordt ook een afschrift gestuurd naar de handhavingspartners, zodat later kan worden aangetoond
dat handhavingscorrespondentie daadwerkelijk naar de drijver/werkgever is opgestuurd.
De hercontrole (na afloop van de hersteltermijn) geschiedt ook zoveel mogelijk gezamenlijk met de
handhavingspartners. Het streven is om de gehele handhaving zoveel mogelijk gezamenlijk in te zetten
7
en af te handelen . De hercontrole wordt kort (in principe binnen twee weken) na het verstrijken van de
hersteltermijn uitgevoerd. Voor verstrijken van de termijn wordt afgestemd welke teamleden de
hercontrole uitvoeren. Hierbij wordt ook bekeken of hercontrole van onderdelen door inspecteurs van
een andere dienst kan plaatsvinden (signaaltoezicht).
Alle handhavingcorrespondentie wordt in de Inspectieruimte Brzo gekoppeld aan de inspectiezaak. Pas
als alle geconstateerde overtredingen zijn opgeheven kan de zaak in de Inspectieruimte Brzo worden
afgesloten.
Voor zover mogelijk neemt de veiligheidsregio het toezicht op de verplichtingen voor bedrijfsbrandweren
(artikel 31 Wvr) mee met de Brzo-inspecties die samen met het bevoegd gezag Wabo en de Inspectie
SZW worden uitgevoerd.
In artikel 24 Brzo is bepaald dat ten minste 1 inspectie per jaar moet plaatsvinden bij een VR-plichtige
inrichting. Van die frequentie kan worden afgeweken op grond van een systematische evaluatie van de
gevaren van zware ongevallen (artikel 24, lid 6 Brzo).

7

Zie Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999: 2013 van de LAT-RB (Landelijke
Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven).
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3.3

Signaaltoezicht

Geconstateerde overtredingen van voorschriften waarvoor niet het bestuur van de veiligheidsregio maar
het bevoegd gezag Wabo of de Inspectie SZW bevoegd is, worden aan deze organisaties doorgegeven.
Dat gebeurt niet alleen telefonisch maar ook per brief. De veiligheidsregio gaat na of opvolging is
gegeven na het doorgegeven signaal. Zonodig wordt de betreffende organisatie aangespoord om alsnog
actie te ondernemen.
3.4

Incidenten, klachten en meldingen

Naast het geplande toezicht voeren toezichthouders van de veiligheidsregio ook controles en
onderzoeken uit naar aanleiding van een incident, een klacht of een melding. Onderzoeken vinden plaats
conform de Nieuwe Onderzoeksmethode (NOM). Op de afhandeling van de bevindingen is de
sanctiestrategie van dit handhavingsbeleid van toepassing. Indien nodig wordt bij deze niet reguliere
controles afgeweken van de hiervoor in dit hoofdstuk beschreven aanpak.
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4

Sanctiestrategie

Dit hoofdstuk geeft weer op welke wijze de veiligheidsregio’s reageren op geconstateerde overtredingen
van de in hoofdstuk 2 weergegeven wettelijke verplichtingen. De reactie is afhankelijk van de ernst van
de overtreding waarbij de (potentiële) gevolgen van een overtreding en de omstandigheden waaronder
de overtreding is begaan een belangrijke rol spelen.
4.1

Ernstige overtredingen en niet-ernstige overtredingen

De omstandigheden waaronder een overtreding plaatsvindt en de (potentiële) gevolgen daarvan bepalen
de wijze waarop de veiligheidsregio’s daartegen optreden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
ernstige overtredingen en niet-ernstige overtredingen.
Ernstige overtredingen
Dit betreffen overtredingen:
−

met aanzienlijke (potentiële) negatieve effecten (niet beheersen van de risico’s om de gevolgen van
zware ongevallen te beperken waardoor er gevaar is voor de omgeving, ontbreken of niet
functioneren van een line of defence), of

−

die belemmerend (kunnen) werken voor het optreden van de brandweer, of

−

die gevaar (kunnen) opleveren voor het brandweerpersoneel, of

−

die door het bedrijf doelbewust (opzettelijk) zijn begaan; hieronder worden mede begrepen het
willens en wetens nalaten van bepaalde verplichtingen, zoals het onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties of het houden van bedrijfsbrandweeroefeningen, of

−

die het gevolg zijn van calculerend gedrag (eventuele boetes kosten minder dan het naleven van de
verplichting), of

−

die opnieuw zijn/worden begaan (recidive).

Niet-ernstige overtredingen
Dit zijn overtredingen die niet als ernstig zijn te kwalificeren op basis van de hiervoor genoemde criteria.
In bijlage 2 zijn voorbeelden opgenomen van overtredingen die als ernstig en als niet-ernstig worden
beschouwd. De opsomming in die bijlage is niet limitatief.
4.2

In te zetten handhavingsmiddelen

In deze paragraaf is uitgewerkt welke handhavingsmiddelen de veiligheidsregio’s toepassen na een
geconstateerde overtreding.
Ernstige overtreding: reactie 1
Na constatering van een ernstige overtreding wordt één van de volgende bestuurlijke sancties
toegepast:

−
−
−

een last onder dwangsom;
een last onder bestuursdwang, of
een bevel tot niet inwerking stellen of houden van de inrichting.

Last onder dwangsom/bestuursdwang
In de last wordt duidelijk aangegeven wat het bedrijf moet doen of nalaten om de overtreding te
beëindigen. Daarbij wordt ook een (begunstigings)termijn gesteld. Gedurende deze termijn krijgt het
bedrijf de tijd om de vereiste actie te ondernemen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd of de
bestuursdwang wordt uitgeoefend. In de gevallen waarbij er sprake is van acuut gevaar en onmiddellijk
handelen is vereist om het gevaar af te wenden wordt direct bestuursdwang uitgeoefend zonder
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voorafgaande last (spoedeisende bestuursdwang). Bijlage 2 bevat een afwegingskader voor de keuze
tussen (spoedeisende) bestuursdwang en dwangsom.
Bevel
Als artikel 48, eerste lid Wvr of een informatieverplichting van het Brzo is overtreden kan het bestuur
van de veiligheidsregio ook bevelen dat de inrichting niet in werking wordt gesteld of gehouden. Van
deze bevelsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 48, tweede lid van de Wvr, zal gebruik worden
gemaakt als de schending van de informatieverplichting ertoe leidt dat de veiligheidsregio wordt
belemmerd in de uitvoering van zijn taak om de rampenbestrijding adequaat voor te bereiden. Dat is
bijvoorbeeld het geval als de informatie die in artikel 6.1.3 van het Bvr is opgesomd en nodig is om een
rampbestrijdingsplan op te stellen, niet is verstrekt. Voordat een bevel wordt afgegeven voert de
betrokken veiligheidsregio eerst overleg met de handhavingspartners, met name het bevoegd gezag
Wabo. In dit overleg wordt in elk geval besproken welke gegevens in het kader van de voorbereiding op
de bestrijding van rampen en zware ongevallen ten aanzien van de betrokken inrichting relevant zijn en
in hoeverre deze relevante gegevens wel of niet zijn verstrekt.
Als een bevel is opgelegd en dit bevel wordt niet opgevolgd (de inrichting wordt toch in werking
gebracht of niet buiten werking gesteld) zal een last onder dwangsom/bestuursdwang worden opgelegd
om het bedrijf te dwingen uitvoering te geven aan het bevel. Daarvoor zal echter eerst het bedrijf
gelegenheid moeten krijgen een zienswijze in te dienen. Voor het niet opvolgen van het bevel zal
bovendien proces-verbaal worden opgemaakt. Dit is namelijk strafbaar krachtens artikel 184 Wetboek
van Strafrecht.
Afstemming over sanctionering
Wanneer het gaat om een overtreding van het Brzo wordt samen met het bevoegd gezag Wabo en de
Inspectie SZW bepaald welke van deze organisaties het sanctiebesluit neemt. Een en ander in
overeenstemming met de uitgangspunten die daarover zijn opgenomen in de Landelijke
Handhavingstrategie Brzo 1999: 2013 LAT-RB. In de beschrijving hieronder wordt ervan uit gegaan dat
het bestuur van een veiligheidsregio de sanctie oplegt.
Procedure handhavingsbeschikking
De procedure verloopt als volgt:
−

Opstellen zienswijzebrief (hoorbrief)
Er wordt een brief opgesteld waarin de bevindingen van de controle zijn opgenomen en waarin het
bedrijf de gelegenheid krijgt om binnen 2 weken een zienswijze in te dienen (mondeling of
schriftelijk) over de geconstateerde feiten, de belangen en de voorgenomen bestuurlijke sanctie.
Deze brief wordt binnen 8 weken na afronding van de inspectie toegezonden aan het bedrijf. Het
bedrijf de gelegenheid bieden een zienswijze in te dienen is verplicht op grond van de Algemene wet
bestuursrecht.

−

Opstellen handhavingsbeschikking
De last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang of het bevel wordt binnen 4 weken na
binnenkomst van de zienswijze of na afloop van de zienswijzetermijn (2 weken) naar het bedrijf
gezonden. De last onder dwangsom/bestuursdwang bevat over het algemeen een
begunstigingstermijn waarbinnen de overtreding moet zijn beëindigd. Omdat de
handhavingsbeschikking pas na afloop van de bezwaartermijn (6 weken) onherroepelijk is, is de
begunstigingstermijn altijd langer dan zes weken, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie.
Bij het bepalen van de termijn is van belang wat de risico’s zijn bij voortduring van de overtreding.
In principe dient te worden gekozen voor de kortst mogelijke termijn. Het is echter ook relevant om
te bezien hoeveel tijd het redelijkerwijs kost om de overtreding te beëindigen (bijvoorbeeld
levertijden van leveranciers). De gestelde termijn dient met andere woorden ook haalbaar te zijn.
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Een bevel tot buitenwerking stellen of houden van een inrichting bevat ook een termijn waarbinnen
het bevel moet worden opgevolgd.
In de uitzonderlijke situatie dat bestuursdwang zonder voorafgaande last wordt toegepast voeren de
medewerkers (met machtiging van het bestuur van de veiligheidsregio direct de feitelijke
handelingen (zoals stillegging) uit. De beschikking wordt dan achteraf naar het bedrijf gezonden.
Hierbij gaat het om zeer spoedeisende situaties waarbij direct ingrijpen door het bestuur van de
veiligheidsregio noodzakelijk is (zie ook bijlage 3).
−

Hercontrole
Na afloop van de begunstigingstermijn opgenomen in de last onder dwangsom/bestuursdwang voert
de toezichthouder een hercontrole uit. Wanneer blijkt dat de overtreding is beëindigd:
- stopt het handhavingsproces (intrekken handhavingsbeschikking), of
- wordt periodiek gecontroleerd of de beschikking wordt nageleefd.
De handhavingsbeschikking vervalt niet van rechtswege, ook niet als de dwangsommen zijn
verbeurd tot het maximale te verbeuren bedrag. Als een last onder dwangsom een jaar van kracht
is geweest zonder dat een dwangsom is verbeurd kan het bedrijf verzoeken om de
handhavingsbeschikking in te trekken.
Wanneer blijkt dat de overtreding niet is beëindigd brengt de veiligheidsregio de beschikking ten
uitvoer. Bij een last onder bestuursdwang betekent dat feitelijk uitvoering geven aan de last
(bijvoorbeeld stillegging en verzegeling van een installatie).
Bij een last onder dwangsom is dat het innen van verbeurde dwangsommen met een
invorderingsbeschikking.
Wanneer uitvoering is gegeven aan de last onder bestuursdwang kunnen de daarmee gemoeide
kosten worden verhaald op de overtreder met een kostenbeschikking. Dit moet dan wel in de last
onder bestuursdwang zijn aangegeven.
Op de volgende pagina is een schematische weergave opgenomen van reactie 1.
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Schema reactie 1
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Niet-ernstige overtreding: reactie 2
Er wordt een waarschuwingsbrief opgesteld die naar het bedrijf wordt verzonden. Wanneer het gaat om
een overtreding van het Brzo wordt samen met het bevoegd gezag Wabo en de Inspectie SZW bepaald
welke van deze organisaties het handhavingstraject in gang zet. Een en ander in overeenstemming met
de uitgangspunten die daarover zijn opgenomen in de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999: 2013
LAT-RB. In de beschrijving hieronder wordt ervan uit gegaan dat het bestuur van een veiligheidsregio
handhaaft.
De procedure verloopt als volgt:
−

Opstellen waarschuwingsbrief
Deze brief wordt binnen 8 weken na afronding van de inspectie aan het bedrijf gezonden.
In de brief wordt aangegeven wat de overtreding is en binnen welke (redelijke) termijn deze moet
worden beëindigd. Bij het bepalen van de termijn is van belang wat de risico’s zijn bij voortduring
van de overtreding. In principe dient te worden gekozen voor de kortst mogelijke termijn. Het is
echter ook relevant om te bezien hoeveel tijd het redelijkerwijs kost om de overtreding te
beëindigen (bijvoorbeeld levertijden van leveranciers). De gestelde termijn dient met andere
woorden ook haalbaar te zijn.
De waarschuwingsbrief vermeldt ook dat indien de overtreding niet binnen de gestelde termijn is
beëindigd het bestuur van de veiligheidsregio een bestuurlijke sanctie oplegt.
Met de brief wordt het bedrijf tevens in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een
zienswijze in te dienen met betrekking tot de geconstateerde feiten, de belangen en de
voorgenomen bestuurlijke sanctie.

−

Hercontrole
Na afloop van de termijn die in de waarschuwingsbrief is genoemd, wordt een hercontrole
uitgevoerd. Als tijdens deze controle blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt dan wordt
vanaf dat moment de aanpak bij reactie 1 gevolgd, beginnende met de handhavingsbeschikking (het
vragen van een zienswijze hoeft niet want dat heeft al plaatsgevonden met de waarschuwingsbrief).
Hieronder is een schematische weergave opgenomen van reactie 2.
Schema reactie 2
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4.3

Strafrechtelijke aanpak

De artikelen 13, eerste lid, 14, eerste en tweede lid, 16, vijfde lid, en 21, eerste lid, van het Brzo
bevatten verplichtingen die op grond van artikel 48 Wvr zijn gesteld en in artikel 25 van het Brzo als
strafbaar feit zijn aangemerkt. De verplichtingen met betrekking tot bedrijfsbrandweren zijn strafbaar
gesteld in artikel 64, vierde lid van de Wvr.
In de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999: 2013 is aangegeven dat bestuursrecht en strafrecht
elkaar aanvullen. Handhaving berust op zowel bestuurlijke als strafrechtelijke pijlers.8 Deze pijlers
richten zich op twee doelen: afdwingen dat overtredingen worden opgeheven en bestraffen van
gepleegde overtredingen. Het uitgangspunt is om eerst zoveel mogelijk via het bestuursrecht op te
treden en strafrecht als ultimum remedium in te zetten. Tenzij direct al blijkt dat het bestuursrecht te
beperkte mogelijkheden biedt om op te treden. Dan worden beide pijlers complementair ingezet.
In lijn met de landelijke handhavingsstrategie kiezen de veiligheidsregio’s voor een op elkaar afgestemd
bestuurlijk en strafrechtelijk optreden tegen overtredingen. Uit onderstaand stroomschema vloeit voort
met welk sanctie-instrumentarium gehandhaafd wordt indien er sprake is van een te handhaven
overtreding:

−
−
−

alleen bestuurlijk;
alleen strafrechtelijk of
een combinatie van bestuurs- en strafrechtelijk handhaven.

De keuze voor bestuursrecht en/of strafrecht hangt af van factoren die samenhangen met de
overtreding en de overtreder. Uitgangspunt is dat het bestuursrecht (met uitzondering van de
bestuurlijke boete) vooral gericht is op herstel, terwijl het strafrecht vooral op straffen is gericht. Indien
een overtreding en de gevolgen ervan niet meer ongedaan te maken zijn, is een bestuurlijke herstelactie
niet aan de orde en blijft bestraffing over. Wanneer de overtreding en de gevolgen wel ongedaan te
maken zijn, hangt het van een aantal aspecten af of het strafrecht ook een rol moet spelen. Deze zijn:

−
−
−
−

ernstig gevaar;
ernstige schade;
economisch voordeel;
een malafide, calculerende, recidiverende of belemmerende dader.

Recidive en de andere genoemde omstandigheden maken dat naast herstel een zogenaamde ‘tik op de
vingers’ op zijn plaats is.
Het afwegingskader om te komen tot een bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctie is weergegeven in
het figuur hieronder.

8

Zie kabinetsstandpunt inzake 'Bijzondere opsporingsdiensten' (1999/2000) en
'kaderstellende visie op toezicht' (2001)
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Omdat de toezichthouders van de veiligheidsregio’s op dit moment geen opsporingsbevoegdheid hebben
zullen deze toezichthouders in de gevallen die volgens het hiervoor genoemde schema leiden tot een
strafrechtelijke aanpak, voorlopig aangifte doen bij een opsporingsambtenaar. Dat kan zijn een
algemene opsporingsambtenaar (politie of OM) of een buitengewone opsporingsambtenaar in dienst van
een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), provincie of gemeente. De veiligheidsregio’s kunnen ook zelf een
een BOA aanstellen. Daartoe zal één veiligheidsregio worden aangewezen die één of twee BOA’s
aanstelt. Op basis van een opgemaakt proces-verbaal kan het OM besluiten de verdachte te vervolgen.
Aangifteplicht
Ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van bepaalde misdrijven, zijn
verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen aan de officier van justitie of aan een van zijn
hulpofficieren (zie artikel 162 van het Wetboek van strafvordering). Daarbij gaat het onder andere om
misdrijven waarmee inbreuk is gemaakt op een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de
naleving aan hen is opgedragen. Aangezien toezichthouders van veiligheidsregio’s de zorg hebben om
toe te zien op de naleving van regels op het gebied van industriële veiligheid, zal na een geconstateerde
overtreding, die is aan te merken als misdrijf, aangifte moeten worden gedaan. Per geval zal moeten
worden vastgesteld of er sprake is van een misdrijf en dus een verplichting om daarvan aangifte te
doen9.

9

Bij opzettelijke overtreding van de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste en tweede lid,
16, vijfde lid, en 21, eerste lid, van het Brzo is er sprake van een misdrijf en zal dus
altijd aangifte moeten worden gedaan (zie artikel 25, eerste lid van het Brzo j.o. artikel
2 Wet op de economische delicten). Bij overtreding van de overige strafbaar gestelde
artikelen van het Brzo is het onduidelijk of er wel of niet sprake is van een misdrijf. Op
grond van artikel 2, derde lid van de Wet op de economische delicten zou bij deze
delicten in de voorschriften van het Brzo moeten zijn aangegeven of er sprake is van een
misdrijf of een overtreding. Dat is echter niet gebeurd. Bij overtreding van artikel 31 van
de Wvr is er nooit sprake van een misdrijf. Dergelijke feiten worden altijd aangemerkt
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5
5.1

Organisatie
Organisatorische aspecten

De veiligheidsregio’s richten hun organisatie zodanig in dat een adequate en behoorlijke uitvoering van
dit handhavingsbeleid en het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma (zie inleiding) gewaarborgd is.
Daartoe dragen de veiligheidsregio’s er in ieder geval zorg voor dat:

−

de personeelsformatie ten behoeve van de handhaving en de bij de onderscheiden functies
behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd;

−

de personen die zijn belast met het opstellen van bedrijfsbrandweeraanwijzingen of het adviseren
aan het bevoegd gezag Wabo over omgevingsvergunningen met betrekking tot een bepaalde
inrichting, gedurende 3 jaar niet worden belast met:
1°. het toezicht op de naleving bij die inrichting, en
2°. het voorbereiden of uitvoeren van bestuurlijke sancties met betrekking tot die inrichting;

−

een toezichthouder maximaal vijf jaar wordt belast met het uitoefenen van toezicht op dezelfde
inrichting;

−

een beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende informatievoorziening
inzake het toezicht op de naleving en het voorbereiden, geven en uitvoeren van bestuurlijke
sancties wordt vastgesteld;

−
−

de uit te voeren werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig deze beschrijving;
de medewerkers die zijn belast met werkzaamheden in het kader van de handhaving adequaat zijn
opgeleid of zo nodig worden opgeleid op basis van een opleidingsplan (dit wordt uitgewerkt in het
jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma);

−

adequate technische, juridische en administratieve voorzieningen beschikbaar zijn (dit wordt
uitgewerkt in het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma);

−

instrumenten en apparaten die bij de handhaving worden gebruikt in een goede staat van
onderhoud verkeren en deze zonodig worden gekalibreerd;

−

de voor het bereiken van het doel van dit handhavingsbeleid en de voor het uitvoeren van de
activiteiten benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk worden gemaakt
en in de begroting worden gewaarborgd;

−

de wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen inzichtelijk wordt
gemaakt;

−

voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma voldoende benodigde financiële en personele
middelen beschikbaar zijn en dat deze middelen zonodig worden aangevuld of het
uitvoeringsprogramma zo nodig wordt aangepast.

5.2

Monitoring en rapportage

De veiligheidsregio’s bewaken de resultaten en de voortgang van de uitvoering van het
uitvoeringsprogramma en het bereiken van het doel van dit handhavingsbeleid (zie hoofdstuk 1). Voorts
registreren de veiligheidsregio’s de volgende in het kader van de handhaving verkregen gegevens:

−
−
−
−
−

aantal uitgevoerde controles;
geconstateerde overtredingen;
aantal opgelegde bestuurlijke sancties;
aantal processen-verbaal;
over mogelijke overtredingen ontvangen klachten.

als overtredingen (zie artikel 64, zevende lid van die wet). Van deze overtredingen zijn
toezichthouders dus niet verplicht om daarvan aangifte te doen.
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Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd. In het kader van die evaluatie wordt vastgesteld
of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze
activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van het doel van dit handhavingsbeleid. Het
evaluatieverslag wordt aangeboden aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio’s.
5.3

Samenwerking met andere organisaties

De veiligheidsregio’s voeren inspecties zoveel mogelijk integraal uit waarbij wordt samengewerkt met de
Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en het bevoegd gezag Waterwet.
Met betrekking tot de handhaving (sanctionering) vindt afstemming plaats met de andere bevoegde
handhavingsorganisaties. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de uit te voeren nacontroles.
Na de controle wordt door het controleteam bovendien afgestemd wie bevoegd is en welke organisatie
de meest geëigende handhavingsmiddelen heeft om de overtreding te beëindigen.
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Bijlage 1: Handhavingsmogelijkheden Brzo
De tabel hieronder is afkomstig uit de landelijke sanctiestrategie. Hierin is weergegeven welke
bestuursorganen bevoegd zijn om de verschillende wettelijke verplichtingen van het Brzo te handhaven.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Onder
bestuurlijke handhaving wordt verstaan het toepassen van een bestuurlijke sanctie (bestuurlijke boete,
last onder bestuursdwang/dwangsom). Het houden van toezicht op de naleving van de verplichtingen
valt er dus buiten. Ook is aangegeven wat de wettelijke grondslag is voor de bestuurlijke en
strafrechtelijke handhaving.
De organisaties waarom het gaat zijn:
•

Inspectie SZW (SZW)

•

Bevoegd gezag Wm/Wabo (BG)

•

Bestuur van de veiligheidsregio’s (VR)

Artikel

Onderwerp

Brzo

Wettelijke grondslag

Handhaven via

handhaving

bestuursrecht (Br) en
strafrecht (Sr)
SZW

3,

Veiligheid en gezondheid van

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

tweede

werknemers

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en

BG

VR*

Br

+

-

-

Sr

+

-

-

Br

+

+

-

Sr

+

+

-

Br

+

+

+

Sr

+

+

-

Br

+

+

+

Sr

+

+

-

Br

+

+

+

art. 25, tweede lid Brzo
5,

Maatregelen treffen om

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

eerste

zware ongevallen te

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

voorkomen en de gevolgen

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.

daarvan voor mens en milieu

artikel 5.2 van de Wabo

te beperken

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

5,

Preventiebeleid zware

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

tweede

ongevallen

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

(PBZO)

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

5,

Veiligheidsbeheerssysteem

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

derde

(VBS) invoeren

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

5,

Herzien van het PBZO en

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

vierde

VBS

art. 25, derde en vierde lid Brzo
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Artikel

Onderwerp

Brzo

Wettelijke grondslag

Handhaven via

handhaving

bestuursrecht (Br) en
strafrecht (Sr)
SZW

lid

BG

VR*

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en

Sr

+

+

-

Br

+

+

+

Sr

+

+

-

Br

+

+

+

Sr

+

+

-

Br

+

-

-

Sr

+

-

-

Br

+

+

+

Sr

+

+

-

Br

+

-

-

Sr

+

-

-

art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed
6,

Significante wijziging melden

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

eerste

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

7,

Uitwisselen van gegevens

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

derde

tussen inrichtingen met

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

domino-effecten

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

9

Actueel veiligheidsrapport

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

(VR) moet aanwezig zijn

art. 25, derde en vierde lid Brzo
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo

10,

VR moet aangegeven inhoud

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

eerste

hebben

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

11,

Werkgever moet VR

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

eerste

openbaar maken

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo

13,

Bij vergunningaanvraag VR

Artikel 48 en 63 Wvr

Br

-

-

+

eerste

met gegevens nodig voor

Artikel 48 en 64, zesde lid Wvr, art.

Sr

-

-

+

lid

voorbereiding

1a, onder 1° Wed en art. 25, eerste lid

rampenbestrijding

Brzo

VR completeren voordat

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

Br

+

+

+

13,
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Artikel

Onderwerp

Brzo

Wettelijke grondslag

Handhaven via

handhaving

bestuursrecht (Br) en
strafrecht (Sr)
SZW

tweede

(onderdeel) van inrichting in

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

werking wordt gebracht

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.

BG

VR*

artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en

Sr

+

+

-

Br

+

+

+

Sr

+

+

-

Br

+

+

+

Sr

+

+

+

Br

+

+

+

Sr

+

+

+

Br

+

+

+

Sr

+

+

+

art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed
13,

VR herzien bij veranderingen

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

derde

inrichting

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

14,

VR elke 5 jaar evalueren

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

eerste

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Artikel 48 en 64, zesde lid Wvr, art.
1a, onder 1° Wed en art. 25, eerste lid
Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

14,

Nieuw VR indienen bij

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

tweede

nieuwe inzichten of

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

ontwikkelingen en op

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.

verzoek bevoegd gezag

artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Artikel 48 en 64, zesde lid Wvr, art.
1a, onder 1° Wed en art. 25, eerste lid
Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

16,

Voldoen aan verzoek om

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

vijfde

aanvullende inlichtingen als

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

VR onvolledig is

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Artikel 48 en 64, zesde lid Wvr, art.
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Artikel

Onderwerp

Brzo

Wettelijke grondslag

Handhaven via

handhaving

bestuursrecht (Br) en
strafrecht (Sr)
SZW

BG

VR*

1a, onder 1° Wed en art. 25, eerste lid
Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed
17

VR in zevenvoud indienen;

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

meer exemplaren op verzoek

art. 25, derde en vierde lid Brzo

bevoegd gezag

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.

Br

+

+

+

Sr

+

+

-

Br

+

+

+

Sr

+

+

+

Br

+

-

+

Sr

+

-

-

Br

+

-

+

Sr

+

-

-

Br

+

-

-

Sr

+

-

-

Br

+

-

-

Sr

+

-

-

Br

+

-

-

Sr

+

-

-

Br

+

+

+

artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed
21,

Stoffenlijst bijhouden van de

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

eerste

gevaarlijke stoffen die

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

aanwezig zijn

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.
artikel 5.2 van de Wabo
Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo
Artikel 48 en 64, zesde lid Wvr, art.
1a, onder 1° Wed en art. 25, eerste lid
Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed

22,

Intern noodplan moet

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

eerste

aanwezig zijn met inhoud die

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

in bijlage IV is opgesomd

Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo

22,

Intern noodplan eens per

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

tweede

drie jaar evalueren en

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

zonodig herzien

Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo

22,

Overleg met werknemers

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

derde

over noodplan

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo

22,

Intern noodplan moet door

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

vierde

werkgever openbaar worden

art. 25, derde en vierde lid Brzo

lid

gemaakt

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
art. 25, tweede lid Brzo

23,

Inrichting niet in werking bij

eerste

onvoldoende maatregelen

art. 23 en 25, vierde lid Brzo

lid

ter bescherming van

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en

werknemers

art. 25, tweede lid Brzo

Kennisgeving doen,

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet, en

26 – 28

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en
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Artikel

Onderwerp

Brzo

Wettelijke grondslag

Handhaven via

handhaving

bestuursrecht (Br) en
strafrecht (Sr)
SZW

stoffenlijst opstellen en VR

art. 25, derde en vierde lid Brzo

indienen (artikelen niet meer

Artikel 8.40 en 18.1b van de Wm j.o.

relevant)

artikel 5.2 van de Wabo

BG

VR*

Artikel 48 en 63 Wvr
Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en

Sr

+

+

-

Br

+

-

-

Sr

+

-

-

art. 25, tweede lid Brzo
Art. 8.40 Wm en art. 1a, onder 1° Wed
29

Bij regeling Minister SZW

bepaalde artikelen uit de Rrzo op bais

regels stellen over gegevens

hiervan

verstrekken na zwaar

Art. 6 Arbeidsomstandighedenwet en

ongeval

art. 25, tweede lid Brzo

* Het bestuur van de veiligheidsregio is alleen bevoegd om de verplichtingen die gelden voor VRplichtige inrichtingen te handhaven.
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Bijlage 2: Voorbeelden van ernstige en niet-ernstige overtredingen

Voorbeelden m.b.t. bedrijfsbrandweer
Eisen bedrijfsbrandweer

Voorbeelden van bevindingen

Ernstige
overtreding

Bluswatervoorziening

De pompen voor de bluswatervoorziening

Ja

leveren onvoldoende druk om voldoende
bluswater te kunnen genereren.
I.v.m een “dead-end “ in de ringleiding zijn 2

Ja

van de 40 hydranten niet in staat om op ieder
punt de vereiste/vergunde/benodigde capaciteit
te leveren.
Incidentbestrijdings- en 10
beheersmiddelen

De incidentbestrijdings- en -beheersmiddelen

Ja

vertonen gebreken en zijn daardoor niet
bedrijfszeker en voor onmiddellijk gebruik
gereed of deze middelen zijn niet goed
bereikbaar.
Voor deze middelen is geen onderhouds- en

Ja

inspectiesysteem ingevoerd
Actuele info voor

De bedrijfseigen aanvalsplannen/inzetplannen

overheidsbrandweer ter

worden niet aan de overheid toegestuurd of de

voorbereiding op incident

aangeboden informatie is niet volledig.

Actuele info voor

Tijdens een incident is geen of onvoldoende

overheidsbrandweer tijdens

informatie verstrekt, bijvoorbeeld m.b.t.

incident

−

Nee

Ja

de aanwezige gebouwen, procesinstallaties,
opslageenheden en leidingrekken en straten;

−

Actuele gegevens van binnen de installaties
en opslageenheden (insluitsystemen)
aanwezige gevaarlijke stoffen

−
−

de aanrijroute;
de incidentbestrijdings –en
beheersmiddelen in en op de installaties;

−
Beschermende middelen

een actueel intern noodplan.

De beschermende middelen zoals gaspakken,

Nee

chemicaliënpakken, filterbussen,
ademluchtflessen
zijn niet tijdig gekeurd.

10

Het geheel aan middelen die de bedrijfsbrandweer ten dienste staan bij de uitoefening
van haar taak. De logistieke en infrastructurele voorzieningen, passieve
middelen/voorzieningen die een rol spelen in de incidentscenario(’s) en koel– en
blusvoorzieningen (brandbeveiligingssystemen) vormen hier een onderdeel van. Het
betreft zowel mobiele, als stationaire voorzieningen.
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Eisen bedrijfsbrandweer

Voorbeelden van bevindingen

Ernstige
overtreding

Tijdig (binnen 6 minuten)

Tijdens een oefening is gebleken dat de

basissterkte aanwezig

basissterkte niet tijdig aanwezig was op de

Ja

incidentlocatie.
Uit controle blijkt dat één van de leden van de

Ja

basissterkte niet:

−
−
−

tijdig medisch is (her)keurd;
onvoldoende opgeleid, of
niet alle oefeningen heeft gevolgd.

Door verloop in de organisatie is de bezetting

Nee

van de ploegen mogelijk, maar is de
organisatie zeer kwetsbaar in geval van ziekte,
bezetting nacht periode, weekeinde en
vakantieperiode.
Doormelding naar RAC voor

Alarmering naar RAC is niet geborgd met

registratie incidenten

noodplan, procedure of protocol.

Oefenprogramma

Er is geen oefenprogramma opgesteld of het

Nee
Nee

opgestelde oefenprogramma voldoet niet aan
de eisen.
Het oefenprogramma is niet tijdig ingediend.

Nee

Gids

Er is niet voorzien in de gids functie.

Ja

Incident binnen 1 minuut

Een incident is eerst bestreden door de BHV-

Ja

melden aan bemande meldpost

organisatie, toen dit niet succesvol was is na

en onmiddellijk melden aan

een kwartier de bedrijfsbrandweer en de

(bedrijfs)brandweer

overheidsbrandweer gealarmeerd.
Alarmering is niet in procedure of protocol

Ja

geborgd.
Kennis/vaardigheid personeel

Gebleken is dat een

voor bediening middelen

bedrijfsbrandweermedewerker onvoldoende

Nee

kennis van en inzicht heeft in de werking van
de aanwezige incidentbestrijdings– en –
beheersmiddelen of onvoldoende vaardig is in
de bediening van deze middelen
Kennisoverdracht naar

Door onderbezetting zijn diverse personen

aannemer die basissterkte

ingehuurd om in de basissterkte te worden

verzorgt

opgenomen. De ingehuurde personen zijn

Nee

echter niet voldoende geoefend en op de
hoogte van de bedrijfsspecifieke situatie.
Leidinggevenden hebben kennis

De leidinggevenden van het bedrijf (welke een

over structuur

taak hebben in het COPI) hebben geen inzicht

overheidsbrandweer

in de structuur van de overheidsbrandweer.

Melden beperkte inzetbaarheid

Melden van uitval technische middelen of van

Nee

Ja

beperkte inzetbaarheid van de ploeg vindt niet
plaats.
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Eisen bedrijfsbrandweer

Voorbeelden van bevindingen

Ernstige
overtreding

Mobiele middelen doelmatig

Brandweerauto kan niet uit de garage worden

opgeslagen

gereden omdat het voorterrein als

Ja

parkeerplaats wordt gebruikt.
Netwerk 2x per jaar spoelen

Het spoelprogramma is niet uitgevoerd.

Nee

Het spoelprogramma is niet doelmatig, zo is de

Nee

spoelsnelheid en spoeltijd niet benoemd.
Eveneens wordt de koppelleiding met het
buurbedrijf niet gespoeld.
Registratie onderhoud,

Het journaal van de bedrijfsbrandweer is over

oefeningen en evaluaties in

veel verschillende systemen verdeeld. Hoewel

journaal

de informatie aanwezig is kon niet alle

Nee

informatie worden getoond tijdens de inspectie.
Oefenprogramma indienen voor
1 februari

Het programma is niet volledig.

Nee

Het programma is in het geheel niet aanwezig

Ja

Er is niet voldaan aan het oefenprogramma in
het voorgaande jaar.
Opleidingen

Een bedrijfsbrandweermedewerker heeft niet

Nee

aantoonbaar de voor zijn/haar specifieke functie
en taak van toepassing zijnde opleidingen
gevolgd en voltooid.
Passieve beschermingsmiddelen

De doorvoeringen van de Opvangbak/tankput

die als LOD zijn opgevoerd

zijn niet afgedicht.
Fireproofing is niet onderhouden: stukken

Ja
Ja

fireproofing zijn van de kolom gehaald vanwege
een uitbreiding van de installatie.
Stationaire middelen functioneel

De jaarlijkse functionele test is niet uitgevoerd.

Ja

SVM tank staat in de buitenlucht, in

Ja

testen
Schuimvormend middel

tegenstelling tot de specificaties behorende bij
de schuimsoort.
Geen of te weinig SVM aanwezig

Ja

Testen motorisch aangedreven

De Bluswaterpompen worden maandelijks

Nee

middelen

getest i.p.v. wekelijks

Toelaten bevoegd gezag bij

Het bedrijf wil geen oefeningen uitvoeren onder

oefeningen

toezicht van de inspecteur van de brandweer?

Verbindingsmiddelen

Portofoons zijn niet opgeladen of werken niet,

beschikbaar voor

portofoonbediening is niet bekend, portofoon in

bedrijfsbrandweer

combinatie met gaspak werkt niet.

Verplaatsen SVM

Aanhanger met schuim aanwezig maar geen

Ja
Nee

Nee

trekker/haak-armvoertuig.
Voor 1 februari overzicht

Er wordt geen overzicht van de

sterkte bedrijfsbrandweer

bedrijfsbrandweer doorgegeven.

Nee
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Eisen bedrijfsbrandweer

Voorbeelden van bevindingen

Ernstige
overtreding

doorgeven
Tijdelijke wijziging van

Vanwege uitval of reparatie kan tijdelijk niet

bedrijfsbrandweervoorzieningen

aan de verplichting worden voldaan om de

Ja

aanwezige bedrijfsbrandweervoorzieningen
voor direct gebruik gereed te hebben. Dit is
niet direct door het bedrijf gemeld (wijziging
tijdelijke bedrijfsbrandweervoorzieningen).
De wijziging is direct door het bedrijf gemeld

Nee

waarbij is aangegeven welke noodmaatregelen
(zoals vervangend materiaal) zijn genomen om
het brandveiligheidniveau te waarborgen.
Voorbeelden m.b.t. Brzo
Eisen Brzo

Voorbeelden van bevindingen

Ernstige
overtreding

Veiligheidsbeheerssysteem

Geen VBS aanwezig of er ontbreken elementen

Ja

die uit oogpunt van risicobeheersing van groot
belang zijn.
VBS niet herzien na een doorgevoerde

Nee

verandering binnen de inrichting.
Het in bedrijf hebben van apparatuur en

Ja

processen met gevaarlijke stoffen, waarvan de
risico’s niet zijn geïdentificeerd.
Het in bedrijf hebben van gevaarlijke apparatuur,

Ja

waaraan wijzigingen zijn uitgevoerd, die niet in
overeenstemming zijn met het ontwerp van de
apparatuur, en die de veiligheid in gevaar
brengen.
Het in afwezigheid van een adequaat

Ja

beheerssysteem overbruggen dan wel buiten
werking stellen van noodzakelijke beveiligingen.
Het in bedrijf hebben van apparatuur en

Ja

processen met gevaarlijke stoffen, zonder
adequate borging: een (minimaal) redelijk
functionerend VBS met het ontbreken of
onvolledig zijn van de VBS elementen b, c, d, e,
of f.
Het in bedrijf hebben van apparatuur en

Nee

processen met gevaarlijke stoffen, zonder
adequate borging: een redelijk functionerend
VBS met het ontbreken of onvolledig zijn van de
VBS elementen g, of h.
Ontbreken van risico-identificatie en evaluatie.

Ja
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Documentatie m.b.t. veiligheidskritische

Ja

installaties en processen niet op orde.
Ondeskundig personeel waardoor de veiligheid

Ja

van bedrijfsprocessen in het geding is.
Achterstallig onderhoud veiligheidskritische

Ja

installaties.
De PDCA cyclus in het VBS als geheel of in

Ja

essentiële elementen werkt niet.
Ontbreken (uitvoering) onderhoudsbeleid

Ja

veiligheidskritische (technische) maatregelen.

Veiligheidsrapport

Onvoldoende borging onderhoudsbeleid.

Nee

Veiligheidsrapport niet actueel. Tijdens inspectie

Nee

blijkt de feitelijke situatie anders te zijn dan
beschreven in het VR.
Stoffenlijst

Geen stoffenlijst aanwezig of niet direct
toegankelijk (ook ’s nachts, in het weekend en bij

Ja

computerstoring).
De aanwezige stoffenlijst voldoet niet aan artikel

Nee

14 Rrzo of is niet helemaal compleet.
Er is niet geborgd en procedureel vastgelegd wie

Nee

de lijst aan de hulpdiensten overhandigt.
Noodplan

Noodplan niet actueel of niet volledig (bijlage IV).

Nee

Geen noodplan aanwezig of niet direct

Ja

toegankelijk.
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Bijlage 3: Afwegingskader voor keuze bestuursdwang of dwangsom

Last onder bestuursdwang
Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:
−

een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en

−

de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen,
indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Bestuursdwang is bij uitstek een herstelsanctie waarmee de gevolgen van een begane overtreding
ongedaan worden gemaakt. Indien een verplichting om iets te doen niet is nagekomen, dan kan de
veiligheidsregio met bestuursdwang de handeling alsnog verrichten (op kosten van de overtreder).
Bestuursdwang kan echter ook worden gebruikt om een herhaling van een overtreding te voorkomen of
het voortduren van de overtreding tegen te gaan. Bij dat laatste kan worden gedacht aan het sluiten en
verzegelen van een installatie die niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
Last onder dwangsom
Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:
−

een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en

−

de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Een last onder dwangsom is vooral geschikt om een herhaling van een overtreding te voorkomen en om
een einde te doen maken aan het voortduren van een overtreding. Daarbij functioneert de dwangsom
als financiële prikkel om het verboden gedrag niet te herhalen of om deze te beëindigen. De dwangsom
kan echter ook worden gebruikt om de gevolgen van een overtreding ongedaan te maken. De financiële
prikkel zal de overtreder ertoe moeten brengen om iets te doen.
Samenloop
Bestuursdwang en dwangsom mogen niet tegelijkertijd worden toegepast voor dezelfde overtreding (art.
5:6 Awb). Wel mogen ze na elkaar worden toegepast. Wanneer in eerste instantie een dwangsom is
opgelegd en later blijkt dat dit geen effect sorteert, kan de last onder dwangsom worden ingetrokken en
een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Uiteraard is het ook niet toegestaan om voor dezelfde
overtreding tegelijkertijd meerdere lasten onder dwangsom of lasten onder bestuursdwang van kracht te
laten zijn.
Welk middel?
In principe is het bestuursorgaan (bestuur veiligheidsregio) vrij in de keuze tussen een last onder
bestuursdwang of een last onder dwangsom. Wel hangt het van de situatie af welk middel het meest
geschikt is. Zo heeft het toepassen van bestuursdwang als kenmerk dat onmiddellijk de illegale situatie
wordt hersteld. Nadeel van bestuursdwang is dat de veiligheidsregio dit zelf moet uitvoeren en daarmee
ook primair de kosten daarvan draagt (behoudens de mogelijkheid om de kosten te verhalen op
draagkrachtige overtreders).
Het karakter van een dwangsom is meer indirect; de overtreder verbeurt een bedrag wanneer hij niet
voldoet aan de voorwaarden. Hierbij moet de financiële prikkel het werk doen. De wet schrijft wel voor
dat voor het opleggen van een last onder dwangsom niet wordt gekozen indien het belang dat het
betrokken voorschrift beoogt te beschermen zich daartegen verzet (art. 5:32 lid 2Awb). Hiermee wordt
bijvoorbeeld gedoeld op een situatie waar de veiligheidsbelangen ernstig worden geschaad en op korte
termijn herstel plaats dient te vinden. Dan is bestuursdwang een beter instrument om toe te passen.
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De veiligheidsregio’s maken in beginsel (de meeste situaties) gebruik van het opleggen van een last
onder dwangsom. Alleen wanneer het belang van de veiligheid of de rampenbestrijding meer gebaat is
bij het toepassen van bestuursdwang is dat anders. De ervaring leert dat het inzetten van een
dwangsom een zeer effectief middel is om overtredingen ongedaan te maken. Tot innen van een
dwangsom komt het maar zelden, meestal is voor die tijd de overtreding ongedaan gemaakt.
Spoedeisende bestuursdwang
Bij een calamiteit of een directe (ernstige) bedreiging van de belangen van de veiligheid of
rampenbestrijding kan de veiligheidsregio direct optreden. Op het moment dat ernstige overtredingen
worden geconstateerd door een toezichthouder moet een afweging worden gemaakt. Wanneer er sprake
is van een zodanige gevaarlijke of bedreigende situatie waarbij de belangen van de veiligheid of
rampenbestrijding ernstig in het gedrang komen, zullen de werkzaamheden of een installatie direct
worden stilgelegd. Dit is ter beoordeling van de toezichthouder ter plaatse en hangt geheel af van de
omstandigheden. Het stilleggen van werkzaamheden of een installatie is in feite het uitvoeren van
bestuursdwang, een sanctie dus. Dit kan alleen in zeer spoedeisende situaties waarin de bedreiging voor
de veiligheidsbelangen of rampenbestrijding dermate ernstig is dat direct opgetreden moet worden.
De mogelijkheid om direct op te treden is vastgelegd in artikel 5:31, lid 2 Awb. De bedoeling van de
wetgever is dat deze bevoegdheid met gepaste terughoudendheid wordt gebruikt. Het artikel schept de
mogelijkheid direct op te treden, zonder dit besluit van te voren op schrift te stellen en zonder een
termijn te gunnen. Hierbij geldt dat alleen díe maatregelen worden uitgevoerd die echt urgent nodig
zijn. Wat kan wachten, kan via de normale procedure worden gerealiseerd. Ook wordt aan de overtreder
de mogelijkheid geboden de maatregelen zelf uit te voeren, met daarbij de mededeling dat wanneer de
overtreder niet direct maatregelen treft, de veiligheidsregio de overtreding zal herstellen en de kosten
daarvan zal verhalen op de overtreder.
In een stappenplan:
1.

Geef aan dat het bedrijf in overtreding is en dat onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen
om de belangen van de veiligheid of rampbestrijding veilig te stellen. Omschrijf duidelijk welke
maatregelen moeten worden genomen. Dit kan zijn het stilleggen van bepaalde werkzaamheden of
een installatie, daarnaast kunnen nog andere maatregelen urgent nodig zijn.

2.

Stel het bedrijf voor de keuze om die maatregelen meteen zelf uit te (laten) voeren, anders doet de
veiligheidsregio dit. Geef daarbij aan dat de kosten van de maatregelen zullen worden verhaald op
het bedrijf (de overtreder).

3.

Meld dat na het toepassen van de bestuursdwang daarvan achteraf zo spoedig mogelijk het
bestuursdwangbesluit op schrift wordt gesteld en wordt toegestuurd. Tegen dit besluit kan bezwaar
en beroep worden ingediend.

Niet moet worden vergeten dat alleen in zeer spoedeisende gevallen deze bevoegdheden bestaan. In
veel redelijk spoedeisende gevallen kan namelijk nog de normale procedure worden gevolgd, zonder of
met een zeer korte begunstigingstermijn. Ook is van belang dat de toezichthouder, voordat hij
spoedeisende bestuursdwang toepast, ruggenspraak heeft gehad met zijn manager. Ook kan het
verstandig zijn af te stemmen met (een lid van) het bestuur.
In de landelijke sanctiestrategie Brzo worden de volgende voorbeelden genoemd van overtredingen die
een onmiddellijk gevaar opleveren en met bestuursdwang zullen worden aangepakt:

−

Ontbreken van veiligheidskritische (technische) maatregelen, of het onvoldoende functioneren van
veiligheidskritische (technische) maatregelen.

−

Bewust gevaarzettend gedrag.
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−

Het bedrijven van processen terwijl de voor de beveiliging daarvan noodzakelijke apparatuur
(strippers, fakkelsystemen, gasdetectoren, brandalarm- en -blussystemen) niet bedrijfsvaardig is.

−

Het in bedrijf hebben van apparatuur & processen met gevaarlijke stoffen , waarvan de risico’s niet
zijn geïdentificeerd.

−

Het in bedrijf hebben van gevaarlijke apparatuur, waaraan wijzigingen zijn uitgevoerd, die niet in
overeenstemming zijn met het ontwerp van de apparatuur, en die de veiligheid in gevaar brengen.

−

Het in afwezigheid van een adequaat beheerssysteem overbruggen dan wel buiten werking stellen
van noodzakelijke beveiligingen.

−

Het werken met brandgevaarlijke stoffen, dampen en gassen, die met de omgevingslucht
brandgevaarlijke mengsels kunnen vormen, waarbij niet wordt voldaan aan de ATEX regelgeving.
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B.5 bijlage 2

Actualisatie Brzo Modeldocumenten voor toe
passing in Brzo veiligheidsregio samenwerkingsverbanden.
Toelichting
Mandaatbesluit
Aanwijzen toezichthouders
Toezichthouderspas

Modeldocumenten voor Brzo-VR samenwerkingsverbanden

versie 1.0 1 mei 2014

Agendapunt B.5 bijlage 2 AB VRHM 13-11-2014

Inleiding

Het bestuur van de veiligheidsregio is op grond van de Wet veiligheidsregio's
verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal taken bij bedrijven die onder
het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo) vallen. Vanwege actuele ontwikkelingen zoals de vorming van de BRZO-Od’s zijn er in het afgelopen jaar 6 congruente Brzo-VR samenwerkingsverbanden gevormd. De veiligheidsregio’s hebben deze samenwerkingsverbanden beschreven en vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Veelal is overeengekomen dat de medewerkers niet alleen
worden ingezet binnen de eigen veiligheidsregio, maar binnen het gehele samenwerkingsverbanden.
Vanwege bestuurlijke en juridische aspecten is het ook naadzakelijk om een aantal afspraken ook formeel te bekrachtigen. Dit document biedt enkele instrumenten om e.e.a. te formaliseren.

Brzo-taken

Op basis van de Wet veiligheidsregio's heeft het bestuur van de veiligheidsregio
een aantal taken bij Brzo-bedrijven. Dit is ondermeer vastgelegd in de artikelen
31, 48, 61 en 63. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende taken:
• Het beoordelen van veiligheidsrapporten
• Het houden van toezicht op en handhaven bij Brzo-bedrijven
• Het adviseren van het bevoegd gezag Wabo op de omgevingsvergunning
• Het selecteren van bedrijven die in aanmerking komen voor het indienen van
een bedrijfsbrandweerrapport.
• Het beoordelen van bedrijfsbrandweerrapporten
• Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren
• Het houden van toezicht op en handhaven bij bedrijven met een bedrijfsbrandweer
• Het voorbereiden op de rampenbestrijding bij Brzo-bedrijven

Mandatering
van taken en
bevoegdheden

De bevoegdheid voor het uitvoeren van de Brzo-taken ligt bij het bestuur van de
veiligheidsregio. Adviezen en inspectierapporten worden over het algemeen zonder tussenkomst van het bestuur van de veiligheidsregio naar de bedrijven of
andere diensten gestuurd. Het ligt voor de hand een deel van de taken te mandateren aan diegene die de taken uitvoert. Hiervoor is een model beschikbaar (bijlage 1).

Toezicht en handhaving is een elementaire taak binnen de Brzo-werkzaamheden.
Aanwijzen
Voor de toezichthoudende taken, moeten de inspecteurs zijn aangewezen als
toezichthouders toezichthouder. Indien de inspecteurs buiten de eigen veiligheidsregio wordt ingezet dienen zij ook door andere veiligheidsregio’s worden aangewezen als toezichthouder.
Dit geldt ook voor de toezichthouders van andere regio's die via een detachering
inspecties uitvoeren in functionele dienst van een andere regio.
Voorwaarde hiervoor is wel dat die veiligheidsregio gemachtigd is voor het aanwijzen van de toezichthouders. Dit is verwerkt in artikel 3, lid 2 van het Model
Mandaat en Machtiging (bijlage 1).
Het Aanwijsbesluit Toezichthouder Industriële Veiligheid is in bijlage 2 is opgenomen. Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Voor alle aangewezen toezichthouders laat de veiligheidsregio een toezichthouderspas maken in overeenstemming met het model in bijlage 3.
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Bijlage 1
Mandaatbesluit Brzo 1999
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Besluit tot verlening van mandaat en machtiging aan de <functie>, van <organisatie>
Het bestuur van <Veiligheidsregio>;
gezien de schriftelijke instemming van de directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> van <
datum>, met kenmerk <invullen>;
besluit als volgt:
Artikel 1
De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> wordt mandaat en machtiging verleend tot het
beoordelen van veiligheidsrapporten, het verrichten van alle daarmee verband houdende handelingen en het doen van verzoeken en nemen van besluiten op grond van artikel 16 van het
Besluit risico’s zware ongevallen 1999.
Artikel 2
De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> wordt machtiging verleend tot het mede opstellen van inspectieprogramma' s overeenkomstig artikel 24 van het Besluit risico´s zware ongevallen 1999.
Artikel 3
1. De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> wordt machtiging verleend tot het houden
van toezicht (inspecties) op de naleving van het gestelde bij of krachtens de artikelen 31
en 48 van de Wet veiligheidsregio' s en de artikelen 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 21 en 22 van
het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 en het naar aanleiding van deze inspecties opstellen van rapporten als bedoeld in artikel 24, derde lid van dat besluit.
2. De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> wordt mandaat en machtiging verleend tot
het aanwijzen van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van de in het
eerste lid genoemde artikelen.
Artikel 4
De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> wordt machtiging verleend tot het uitbrengen
van advies aan het bevoegd gezag voor de inrichting over het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar
ongeval als bedoeld in artikel 12, derde lid Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Artikel 5
De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van
inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig op grond van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio' s.
Artikel 6
De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> wordt mandaat verleend tot het opleggen van
een last onder bestuursdwang op grond van artikel 63 van de Wet veiligheidsregio´s of een
last onder dwangsom op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 63 van de Wet veiligheidsregio´s.
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Artikel 7
De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften tegen besluiten, bedoeld in de artikelen 1, 5 en 6, voor zover het
besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 8
De directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> kan van het in de artikelen 1 tot en met … aan
hem verleende mandaat en machtiging ondermandaat en machtiging verlenen aan een of meer
onder hem ressorterende functionarissen. Ondermandaat met betrekking tot het beslissen op
een bezwaarschrift kan niet worden verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens ondermandaat heeft genomen.
Artikel 9
Aan de directeur van <Veiligheidsregio> <Naam> en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt machtiging verleend om ter voorbereiding op de in de artikelen 1 tot en met
… 7 bedoelde besluiten en handelingen alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
Artikel 10
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met…. , luidt de ondertekening:
Het bestuur van <Veiligheidsregio>, namens dezen:
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
Artikel 11
Het besluit van < datum> met kenmerk < kenmerk> waarmee mandaat en machtiging is verleend aan <organisatie> wordt ingetrokken.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van < datum>.

Het bestuur van <Veiligheidsregio>, <datum>
<handtekening>
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Toelichting
Begrippen: mandaat, machtiging en ondermandaat
Met behulp van dit model kan het bestuur van een veiligheidsregio mandaat en/of machtiging verlenen aan het
bestuur van een (andere) veiligheidsregio of een bepaalde functionaris.
Mandaat betekent dat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten wordt overgedragen aan een ander orgaan.
Dat andere orgaan neemt na mandaatverlening besluiten in naam van het bestuursorgaan dat het mandaat
heeft verleend. Dat er sprake is van mandaatverlening blijkt onder andere uit de ondertekening van de besluiten (zie laatste alinea van deze toelichting).
Bij besluiten gaat het om schriftelijke beslissingen. Een machtiging heeft vooral betrekking op het verrichten
van feitelijke handelingen, bijvoorbeeld handelingen ter voorbereiding op het nemen van besluiten, het uitvoeren van toezicht, advisering en het verrichten van onderzoek.
Het model biedt ook de mogelijkheid om zogenoemd ondermandaat te verlenen. Dat betekent dat het bestuur
van een veiligheidsregio die mandaat heeft gekregen tot het nemen van bepaalde besluiten die gemandateerde
bevoegdheid op zijn beurt kan mandateren aan een bepaalde functionaris, bijvoorbeeld het hoofd van de Afdeling Risicobeheersing.
Bevoegdheid tot het verlenen van mandaat en machtiging
Het verlenen van mandaat en machtiging kan alleen door het orgaan dat bevoegd is tot het nemen van de te
mandateren besluiten of het verrichten van de (feitelijke) handelingen. Het ‘door-mandateren’ van bevoegdheden die eerder van een ander zijn verkregen is dus niet mogelijk.
Relatie met dienstverleningsovereenkomst en service level agreement
Indien taken en bevoegdheden via mandaat of machtiging worden overgedragen aan een ander orgaan dienen
met betrekking tot de taakuitvoering (aanvullende) afspraken te worden gemaakt. Voor het maken van die
afspraken is een model beschikbaar (Model dienstverleningsovereenkomst industriële veiligheid).
Mandaat en machtiging door het bestuur van een veiligheidsregio
Het bestuur van een veiligheidsregio kan mandaat aan het bestuur van een andere veiligheidsregio verlenen
voor het nemen van besluiten:
−

die samenhangen met het beoordelen van veiligheidsrapporten op grond van artikel 16 van het Besluit

−

tot het aanwijzen van ambtenaren die toezien op het naleven van de verplichtingen van de Wet veiligheids-

risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo);
regio´s en het Brzo (voor de aanwijzing van toezichthouders is een model beschikbaar);
−

tot aanwijzing van inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig;

−

tot het opleggen van een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom

−

op bezwaarschriften tegen de hiervoor genoemde besluiten.

Daarnaast kan het bestuur van een veiligheidsregio het bestuur van een andere veiligheidsregio machtigen om
bepaalde handelingen te verrichten, zoals het beoordelen van veiligheidsrapporten (inclusief de daarmee verband houdende handelingen zoals het voorbereiden en onderzoeken), het houden van inspecties, het opstellen
van inspectierapporten, het uitbrengen van advies over het groepsrisico bij inrichtingen die vallen onder het
Besluit externe veiligheid inrichtingen en het mede opstellen van een inspectieprogramma.
Ondertekening
Op basis van dit mandaatbesluit ondertekent het bestuur van de veiligheidsregio de door hem genomen besluiten. Artikel 10 geeft aan op welke wijze de ondertekening van besluiten dient plaats te vinden.
Intrekken bestaande mandaatbesluiten
Het kan zijn dat er al een of meerdere mandaatbesluiten zijn met betrekking tot de onderhavige bevoegdheden.
Deze zullen dan moeten worden ingetrokken. In dit model is een artikel opgenomen waarmee dergelijke besluiten kunnen worden ingetrokken.
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Bijlage 2
Aanwijsbesluit Toezichthouder Industriële Veiligheid
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Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren
Het bestuur van de Veiligheidsregio <invullen naam>;
Gelet op : (DIT DEEL ALLEEN VAN TOEPASSING ALS VR ZELF GEEN INSPECTEURS LEVERT)
• artikel 61 van de Wet veiligheidsregio's;
• Het op [datum] door het bestuur van Veiligheidsregio <Naam> verleende mandaat voor
het aanwijzen van toezichthouders;
• Het op [datum] door het bestuur van Veiligheidsregio <Naam> verleende mandaat voor
het aanwijzen van toezichthouders;
• Het op [datum] door het bestuur van Veiligheidsregio <Naam> verleende mandaat voor
het aanwijzen van toezichthouders;
Besluit als volgt:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de artikelen 31 en 48 van de
Wet veiligheidsregio’s, alsmede krachtens de artikelen 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 21 en 22 van het
Besluit risico’s zware ongevallen 1999 zijn belast de ambtenaren in dienst van:
-

Veiligheidsregio <Naam>, in de functie van <specifieke functienaam>
Veiligheidsregio <Naam>, in de functie van <specifieke functienaam>
Veiligheidsregio <Naam>, in de functie van <specifieke functienaam>

Artikel 2
Met de inwerkingtreding van dit besluit vervallen de besluiten van bovengenoemde veiligheidsregio’s waarin ambtenaren eerder zijn aangewezen als toezichthouder in het kader van
de in artikel 1 vernoemde wetsartikelen.
Artikel 3
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in de Staatscourant.
2. Van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
Aldus vastgesteld door het bestuur van <Veiligheidsregio>, <datum>
<handtekening>
<Functie >
< Naam >
Of afhankelijk van mandaat die het AB heeft verleend aan bijv. DB, dir. VR, directeur.
Het dagelijks bestuur, de directeur VR, de Regionaal Directeur Brandweer, van Veiligheidsregio <Naam>, <datum>
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio <Naam>,
<handtekening>
<Functie >
< Naam >
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Toelichting
Aanwijzen van toezichthouders nodig
Erop toezien dat wettelijke voorschriften worden nageleefd is een taak voor toezichthouders (inspecteurs). De
wetgeving bepaalt welk bestuursorgaan bevoegd is om toezichthouders aan te wijzen. Ambtenaren die niet door
het bevoegde bestuursorgaan als ambtenaar zijn aangewezen kunnen bij de uitoefening van hun taken geen gebruik maken van de toezichtsbevoegdheden van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat
geen inlichtingen en inzage in documenten kan worden gevorderd. Ook zou de toegang tot het bedrijfsterrein
kunnen worden geweigerd. Het is dus essentieel dat het bevoegde bestuursorgaan toezichthouders aanwijst. Dit
model kan als basis worden gebruikt voor zo’ n aanwijzing.
Aanwijzing door het bevoegde bestuursorgaan
Op grond van artikel 61 van de Wet veiligheidsregio' s is het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens artikel 31
en 48. De artikelen 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 21 en 22 van het Brzo zijn onder andere op artikel 48 gebaseerd. Daardoor is het bestuur dus bevoegd om toezichthouders aan te wijzen voor de genoemde artikelen van het Brzo.
Het bestuur van de veiligheidsregio kan zijn aanwijzingsbevoegdheid mandateren aan het bestuur van een andere
veiligheidsregio (Brandweer-Brzo-regio). Voor het mandateren van bevoegdheden is een model beschikbaar
(Model mandaatbesluit). Indien bevoegdheden worden gemandateerd of toezichthouders worden aangewezen
kan het tevens nodig zijn om over de taakuitvoering nadere afspraken te maken. Dergelijke afspraken kunnen
worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Voor het ontwikkelen van zo’n overeenkomst is ook
een model beschikbaar (Model dienstverleningsovereenkomst industriële veiligheid).
Aanwijzing met functies
Met het onderhavige aanwijzingsbesluit worden ambtenaren aangewezen die een bepaalde functie vervullen. Er
vindt dus geen aanwijzing plaats van met name genoemde personen. Dat heeft als voordeel dat het besluit niet
telkens hoeft te worden gewijzigd bij mutaties in het personeelsbestand.
Artikel 1: toezichthouders voor de artikelen 31 en 48
Met artikel 1 worden functionarissen aangewezen voor het toezicht op de naleving van de artikelen 31 en 48 van
de Wet veiligheidsregio’s. Artikel 31 de verplichtingen met betrekking tot bedrijfsbrandweren. Hoofdstuk 7 van
het Besluit veiligheidsregio's geeft een nadere uitwerking aan dit artikel.
Artikel 48 bevat een informatieverplichting voor een ieder die beschikt over relevante veiligheidstechnische
gegevens. Diegene is verplicht de informatie te verschaffen aan het bestuur van de veiligheidsregio die nodig is
opdat het bestuur zijn taken in het kader van de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing naar
behoren kan uitvoeren. Artikel 48 is een van de wettelijke grondslagen van het Brzo.
Artikel 2: toezichthouders voor het Brzo
Met artikel 2 worden ambtenaren aangewezen als toezichthouder (inspecteur) voor het gestelde bij of krachtens
de artikelen 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 21 en 22 van het Brzo. Hieronder vallen dus ook de bepalingen van de Regeling risico's zware ongevallen.
Met het toezicht op de naleving van het Brzo zijn meerdere organisaties belast. Naast het bestuur van de veiligheidsregio zijn dat de Arbeidsinspectie en het bevoegde gezag Wet milieubeheer. De uitvoering van het toezicht
op de naleving van het Brzo vindt overigens, conform de daartoe gemaakte afspraken, plaats overeenkomstig de
gezamenlijke inspectiemethodiek (NIM). Dat is een inspectiemethode die gezamenlijk door de arbeidsinspectie,
bevoegde gezagen Wm (provincies en gemeenten) en het bestuur van de veiligheidsregio wordt toegepast bij het
toezicht op BRZO-bedrijven (zie: www.brzo99.nl).
Artikel 3: intrekken bestaande aanwijzingsbesluiten
Het kan zijn dat er al een of meerdere besluiten zijn waarmee toezichthouders zijn aangewezen. Deze zullen dan
eventueel moeten worden ingetrokken.
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Bijlage 3
Model toezichthouderspas
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In de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb1 is vastgelegd aan welke eisen
een toezichthouderspas moet voldoen. Onderstaand model voldoet aan deze eisen. De veiligheidsregio’s <naam>, <naam> zal alle aangewezen toezichthouders voorzien van een toezichthouderspas. Er mag ook een ander format gebruikt worden, mits de tekst maar overeenkomt en er een foto op de pas staat.
voorzijde toezichthouderspas
LEGITIMATIEBEWIJS
naam
functie
handtekening

Mevr. ………
Brzo inspecteur

adres

Postbus 92171
1090 AD
020 - 555 6000
1 januari 2014
PLAATS
FUNCTIE
NAAM
ORGANISATIE

telefoon
afgegeven op
te
door

handtekening

achterzijde toezichthouderspas
Toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11
van de Algemene wet bestuursrecht
De houder van dit bewijs is belast met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens
• de artikelen 31 en 48 van de Wet veiligheidsregio’s
• de artikelen 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 21 en 22 van het Besluit risico’s
zware ongevallen 1999

1

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011459/
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Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

B.6.

1. Algemeen
Onderwerp:

Registratiesysteem Gemeenten

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

A. Heus-van den Berg
(BGC)
13 november 2014

B.6

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het adviesrapport registratiesysteem gemeenten vast te stellen;
2. in te stemmen met het advies om AG5 als systeem voor het registreren van vakbekwaamheid aan
te schaffen voor de oranje kolom;
3. de structurele lasten à € 124,- per gemeente per jaar te verwerken in de inwonerbijdrage vanaf 1
januari 2016;

3. Toelichting op het besluit
De werkgroep mono-OTO heeft vier registratiesystemen met elkaar vergeleken: VeiligheidsPaspoort,
OOV-Alert, AG5 en het excelbestand K5.
Wat de werkgroep betreft valt VeiligheidsPaspoort af vanwege de hoge kosten. OOV-Alert is
momenteel een alarmeringssysteem. De OrcaGroup (eigenaar van OOV-Alert) zou een nieuw
registratiesysteem kunnen bouwen wat de nodige risico’s met zich meebrengt. Ook zijn hier hoge
kosten mee gemoeid, waardoor het systeem wat de werkgroep betreft afvalt. De gemeenten van de
Krimpenerwaard maken voor de registratie gebruik van een zelf ingericht excelbestand. Het bestand
bestaat uit meerdere tabbladen waarin formules worden ingevoerd. Achter het bestand hangt een
Accessdatabase met gegevens van crisisfunctionarissen. Omdat het om een excelbestand gaat, moet
alles handmatig bijgehouden worden. Actueel houden van dit bestand kost dan ook veel tijd. Vanwege
de meerdere tabbladen en het werken met formules is daarnaast grote kennis van excel een vereiste.
AG5 is een webbased systeem dat uit verschillende modules bestaat. Het systeem biedt een breed
scala aan voorzieningen:
- opleidingen, trainingen en oefeningen zijn gemakkelijk in te plannen;
- het is eenvoudig om crisisfunctionarissen uit te nodigen voor een OTO-activiteit (automatische mail /
vergaderverzoek);
- kosten en begrotingen van opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen in AG5 beheerd worden;
- AG5 geeft automatisch een waarschuwing wanneer er een OTO-activiteit en/of diploma verlopen is;
- naast OTO-activiteiten zijn ook inzetten te registreren.
Gezien de ontwikkelingen Bevolkingszorg op orde 2.0 en de inspanningen van drie clusters om één
crisisorganisatie voor het cluster in te richten, wordt geadviseerd om een account per cluster aan te
schaffen. Dit houdt in dat één MOV-er onder andere de OTO-activiteiten kan plannen,
crisisfunctionarissen kan uitnodigen en rapportages uit het systeem kan genereren. De andere MOVers uit het cluster kunnen leesrechten krijgen. Hierdoor worden de kosten per gemeente zo laag
mogelijk gehouden.
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4. Kader
In het beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden is een aantal doelstellingen
t.a.v. opleiden trainen en oefenen opgenomen. Een van de doelstellingen is het vastleggen van de
mate van geoefendheid en vakbekwaamheid per crisisfunctionaris (lokaal) in een door de
veiligheidsregio beschikbaar gesteld systeem, in het vervolg ‘registratiesysteem’ genoemd.
De coördinerend functionaris is hiervoor vanuit directieniveau verantwoordelijk. De
gemeentesecretarissen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.
De werkgroep mono-OTO heeft vier registratiesystemen met elkaar vergeleken. Aan de hand van
gesprekken, presentaties en offertes zijn de voor- en nadelen van deze systemen in kaart gebracht.
Hieruit voortvloeiend is het meest aansprekende systeem geadviseerd.

5. Consequenties
Kiezen voor AG5 heeft de onderstaande gevolgen:
- De incidentele kosten à € 5.950,- te dekken uit de te verwachte onderschrijding van het BGC-budget.
- De structurele lasten à € 124,- per gemeente per jaar te verwerken in de inwonerbijdrage vanaf 1
januari 2016.
- Voor alle gebruikers een dagdeel training hoe om te gaan met het systeem. De kosten voor deze
training zijn inbegrepen in de incidentele kosten voor de inrichting van het systeem.

6. Aandachtspunten / risico’s
Een aandachtspunt is de relatie met de Multidisciplinaire werkgroep OTO (MDOTO). Deze werkgroep
is bezig om AG5 in te richten voor het registreren van multidisciplinaire crisisfunctionarissen.
Voorkomen moet worden dat functionarissen dubbel geregistreerd gaan worden.
Een ander aandachtspunt is privacy. Door een account per cluster aan te schaffen, ziet de
accounthouder (een MOV-er) de voortgang van alle crisisfunctionarissen in het cluster, ook degenen
die niet in zijn eigen gemeente, maar in een andere gemeente werken. Om problemen met de privacy
te voorkomen, kan aan de te registreren crisisfunctionarissen worden gevraagd een brief te
ondertekenen waarin zij aangeven geen bezwaar te hebben tegen het bekijken van hun gegevens
door derden.

7. Implementatie en communicatie
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het advies om AG5 aan te schaffen als
registratiesysteem voor de oranje kolom, maakt BGC in samenwerking met afdeling Informatie- en
Procesmanagement een implementatieplan. Onderdelen van de implementatie zullen zijn:
definitieve contract AG5
inrichting van het systeem
opleiding voor de gebruikers
beschrijven werkwijze met de clusters
informeren crisisfunctionarissen die opgenomen worden in het systeem
Communicatie vindt plaats direct per mail met de betrokken functionarissen en via de nieuwsbrief en
website van de Veiligheidsregio.

8. Bijlagen
Adviesrapport registratiesysteem versie definitief.

9. Historie besluitvorming
-

Clusters; jan.-feb. 2014: diverse opmerkingen gemaakt die aangepast zijn in het adviesrapport.
Regiegroep; 23-01-2014: aandacht gevraagd voor kosten AG5: aangepast in adviesrapport.
Regiegroep; 04-09-2014: akkoord met adviesrapport.
Dagelijks Bestuur; 30-10-2014: instemming met de aanbieding van het adviesrapport aan het
Algemeen Bestuur van 13 november 2014.
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B.6 bijlage

Adviesrapport
Registratiesysteem gemeenten

Versie: definitief
Opsteller: werkgroep mono-OTO
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1. Inleiding
In het beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden is een aantal doelstellingen
t.a.v. opleiden trainen en oefenen opgenomen. Eén van de doelstellingen is het vastleggen van de
mate van geoefendheid en vakbekwaamheid per crisisfunctionaris (lokaal) in een door de
veiligheidsregio beschikbaar gesteld systeem. In het vervolg ‘registratiesysteem’ genoemd. Met het
registratiesysteem beogen we inzicht te geven in de opleidingen, trainingen, oefeningen en inzetten
die een crisisfunctionaris gevolgd/ meegemaakt heeft en in zijn ontwikkeling ten aanzien van de bij de
functie behorende competenties.
Vanuit de werkgroep mono-OTO zijn er vier systemen kandidaat gesteld. Aan de hand van offertes,
presentaties en andere vormen van informatieverschaffing zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht.
Hieruit voortvloeiend is het meest aansprekende systeem geadviseerd.

2. Conclusie en aanbevelingen
De eisen die gesteld worden aan een systeem om OTO-activiteiten en competenties te registreren, zie
§5, zijn verwerkt in onderstaande tabel en door middel van ‘+’ en ‘-‘ gewaardeerd. De waardering is
gebaseerd op de analyses verder op in dit rapport.

Aanbevolen wordt te kiezen voor AG5, modules Organisatie en Skills, als registratiesysteem voor
OTO-activiteiten en competenties voor de gemeentelijke kolom. AG5 voldoet aan alle gestelde
systeemeisen. AG5 is gebruiksvriendelijk, een eis waar door de potentiële gebruikers veel waarde aan
wordt gehecht. De werkgroep adviseert om 1 account per cluster aan te schaffen.

Eisen en wensen aan het systeem

VeiligheidsPaspoort
-

OOV-Alert

AG5

Excelbestand K5

Onb.

+

--

Plannen OTO-activiteiten (wens)

+

Onb.

+

-

Competentiemanagement (wens)

+

+

+

-

Waarschuwingsmogelijkheid
crisisfunctionarissen (wens)

-

+

+

+

Registratie op functie en persoon (eis)

+

+

+

+

Aanwezigheidsregistratie (eis)

+

+

+

+

Opslag documenten (o.a. diploma’s
certificaten, presentielijsten) (wens)

Onb.

Onb.

+

-

Mogelijkheid om rapportages uit het
systeem te halen (eis)

+

+

+

+

Financiën

+

--

+

++

-Onb.

Slecht
Zeer slecht
Onbekend

Gebruiksvriendelijk (eis)

Legenda:
++
+
+-

15-10-2014
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3. Afbakening
Doel of middel?
Het registratiesysteem is geen doel op zich. Om crisisfunctionarissen individueel vakbekwamer te
maken, is het nodig de prestaties bij het opleiden, trainen en oefenen en inzetten vast te leggen, zodat
gerichter geoefend kan worden op de competenties van de functionarissen. Het registratiesysteem is
een middel voor het vastleggen van de prestaties.
Uitgangspunten
In het plan van aanpak registratiesysteem zijn enkele uitgangspunten opgenomen:
•
•
•
•

met het registreren van opleidingen, trainingen en oefeningen wordt, in beperkte mate, de
vakbekwaamheid van personen geregistreerd;
voor het vastleggen van de mate van vakbekwaamheid, in brede zin, is het nodig dat de
competentieprofielen van de diverse lokale crisisfunctionarissen beschreven worden;
het vastleggen van de vakbekwaamheid (de competenties) in brede zin is de stip op de horizon;
het gaat om registratie van OTO-activiteiten en inzetten van alle lokale crisisfunctionarissen.

Het idee is te starten met kwantitatieve registratie (wie heeft welke OTO-activiteit gedaan; wie is bij
welk incident ingezet) en later ook kwalitatief te gaan registreren (wordt voldaan aan de competenties
die horen bij de desbetreffende crisisfunctie). Om te komen tot kwalitatieve registratie zal aangesloten
worden bij de competentieprofielen van GROOTER en moeten vragen als ‘wie gaat kwalitatief
beoordelen’ en ‘hoe past dit in het systeem van de HRM-cyclus van gemeenten’ worden beantwoord.
Relatie met MDOTO
De werkgroep MDOTO is bezig met het inrichten van AG5 voor de multidisciplinaire-competenties van
functionarissen uit CoPI, ROT, (R)BT. De multi-competenties die door MDOTO beschreven en
geregistreerd worden, worden in de ontwikkeling van het registratiesysteem voor gemeentelijke
crisisfunctionarissen buiten beschouwing gelaten. Uitgangspunt is dat niet dubbel geregistreerd wordt.
Registratiesysteem versus vaardighedenpaspoort
Een ‘vaardighedenpaspoort’ gaat in op waar iemand aan moet voldoen om een bepaalde functie te
kunnen vervullen. Het vaardighedenpaspoort geeft met andere woorden een overzicht van de
competenties waar een crisisfunctionaris aan moet voldoen. Een ‘registratiesysteem’ geeft inzicht in
welke opleidingen, trainingen, oefeningen en inzetten een crisisfunctionaris gevolgd/ meegemaakt
heeft. In het registratiesysteem kan de voortgang van een crisisfunctionaris op de, in het
vaardighedenpaspoort genoemde, competenties worden geregistreerd.

4. Relatie met project Bevolkingszorg 2.0
In dit adviesrapport is rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom het project Bevolkingszorg
op orde 2.0. Bevolkingszorg op orde 2.0 betekent minder mensen in de crisisorganisatie. Doordat de
gemeenten de OTO-activiteiten intensiever in clusterverband gaan oppakken kan het
registratiesysteem hierbij gebruikt worden. De werkgroep is van mening dat een registratiesysteem de
ideale tool is om de ontwikkelingen in kaart te brengen t.a.v. de kwaliteit van de crisisfunctionarissen.
Iedere gemeente kan dan zicht houden op de kwaliteit van de (gezamenlijke) crisisorganisatie.
Externe partijen, waaraan bepaalde werkzaamheden worden uitbesteed, worden niet geregistreerd.
Met externe partijen kunnen afspraken gemaakt worden waarin staat dat zij zorgdragen voor
kwalitatief opgeleide medewerkers.

15-10-2014
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5. Huidige registratiewijze gemeenten
Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige registratiewijze van alle gemeenten in Hollands
Midden heeft er een inventarisatie plaatsgevonden. Uit deze inventarisatie komt naar voren dat het
merendeel van de gemeenten registreert door middel van een zelfgemaakt Microsoft Excel-bestand.
De afdeling of persoon die belast is met de registratie verschilt per gemeente. Over het algemeen is
de MOV’er de persoon die hier verantwoordelijk voor is. Uit de inventarisatie komt ook naar voren dat
bij sommige gemeenten de afdeling P&O aangewezen is voor de registratie. Vanaf welk jaar er
geregistreerd wordt is per gemeente anders. De meeste gemeenten registreren de OTO-activiteiten
pas een paar jaar. Iedere gemeente hanteert dus een eigen werkwijze. Om hier uniformiteit in aan te
brengen is het implementeren van één regionaal systeem van essentieel belang.

6. Programma van eisen en wensen
Het systeem dat uiteindelijk geadviseerd wordt dient aan bepaalde eisen te voldoen. Deze
voorwaarden zijn samengesteld na input van MOV’ers, de werkgroep mono-OTO en het plan van
aanpak registratiesysteem. De eisen / wensen die aan het te kiezen systeem worden gesteld zijn:
-

Gebruiksvriendelijk (eis)
Plannen OTO-activiteiten (wens)
Competentiemanagement (wens)
Mogelijkheid tot waarschuwen van de crisisfunctionarissen indien er een OTO op het programma
staat (wens)
Registratie op functie en persoon (eis)
Registreren van de aanwezigheid bij OTO (eis)
Opslag documenten (o.a. diploma’s, certificaten en presentielijsten) (wens)
Mogelijkheid om rapportages uit het systeem te halen (eis)

7. Introductie mogelijke systemen, voordelen en nadelen
•

VeiligheidsPaspoort:

Het VeiligheidsPaspoort van Magenta, vanaf nu VP genoemd, ondersteunt de processen om de
kennisontwikkeling van de persoon en de organisatie te waarborgen. Het VP heeft ervaring op dit
gebied door samenwerking uit het verleden met bijvoorbeeld de brandweer en andere
veiligheidsregio’s. Het VP is een mogelijke oplossing voor het vakbekwaamheidmanagement.
Veiligheidsregio Hollands Midden gebruikt VP als systeem waarop de e-learning module
crisisbeheersing draait. VP is een webbased systeem.
Voordelen
Omdat er al gewerkt wordt met de e-learning
module, een ander systeem van Magenta, zijn de
gegevens van crisisfunctionarissen al aanwezig
en te koppelen aan het VeiligheidsPaspoort.

Nadelen
Niet gebruiksvriendelijk: er is een dag training
nodig om het systeem te beheersen.

Het is mogelijk om de competenties aan te geven
en te bepalen wie welke gegevens mag inzien.

De voorbereidingsfase: het vullen van het
systeem, ligt bij BGC, gaat veel tijd kosten.

Resultaten zowel per groep als individueel
zichtbaar.

Sommige koppelingen zijn nog niet ontwikkeld:
- e-learning module en module
competentiemanagement
- signaleringsmogelijkheid

Planning van OTO-activiteiten is mogelijk.
Rapportages zijn uit het systeem te halen.

15-10-2014
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•

OOV-alert:

OOV-alert is een calamiteiten- en incidentbeheersingsysteem voor meldkamers gemaakt door de
OrcaGroup. Met OOV-alert is het mogelijk snel (groepen) mensen te informeren over een calamiteit
en die mensen te mobiliseren. Op dit moment gebruikt de Veiligheidsregio Hollands Midden OOV-alert
ter alarmering van de crisisfunctionarissen in de gemeenten.
Voordelen
Eigen inbreng wegens nieuw te bouwen
systeem, mogelijkheden:
• onlinepakket
• mogelijkheid tot signalering
• competentie- en inzetregistratie
• rapportages zijn uit het systeem te halen

Nadelen
De OrcaGroup heeft nog niet eerder OOV-Alert
geschikt gemaakt om als registratiesysteem te
gebruiken.

Gegevens van de crisisfunctionarissen staan in
het systeem omdat hier al mee wordt gewerkt.

Kans op kinderziektes.

De crisisfunctionarissen die nu niet m.b.v. OOVAlert gealarmeerd worden, kunnen wel worden
geregistreerd.

Gebruiksvriendelijkheid neemt af bij invoering
van grote aantallen personen.

•

AG5:

AG5 is een webbased systeem en bestaat uit verschillende modules. De module Organisatie is de
basis van AG5. In deze module worden organisatie- en persoonsgegevens vastgelegd. Middels de
module Skills (OTO) kunnen alle oefeningen, trainingen en opleidingen binnen de veiligheidsregio
worden samengesteld, gepland en geregistreerd. Door de module CourseShop (inschrijven) kan een
crisisfunctionaris zich inschrijven voor een opleiding, training of oefening. Er zijn verschillende
manieren van beheer omtrent de inschrijving mogelijk. Voor de werkgroep MDOTO is er een
impactanalyse gemaakt. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de beoordeling van dit systeem.
De module Skills behandelt alle facetten van het opleiden, trainen en oefenen van de medewerkers.
Het systeem signaleert gaten in de vakbekwaamheid van de medewerkers. Opleidingen, trainingen en
oefeningen zijn gemakkelijk in te plannen inclusief deelnemers, docenten, hulpstaf en hulpmiddelen
zoals beamers en computers. De kosten en begroting van opleidingen, trainingen en oefeningen
kunnen tevens in het AG5 beheerd worden.
AG5 wordt door meerdere veiligheidsregio’s gebruikt, bijvoorbeeld door de regio’s Gelderland-Zuid,
Rotterdam-Rijnmond en Midden-West Brabant. Maarten de Wachter, Adjunct Coördinerend
Functionaris van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant: “Ik ben enthousiast over AG5. Alle
gemeenten werken ermee. Gemeenten registreren OTO-activiteiten van hun eigen organisatie.”
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Voordelen
Onbegrensde en brede registratie van OTO,
competenties en inzetten.

Nadelen
Het aantal functies / profielen / competenties
heeft invloed op de inrichting van AG5.

Rapportages zijn uit het systeem te halen.
Systeem heeft een brede voorziening:
• signaleert gaten in de vakbekwaamheid
• waarschuwt crisisfunctionaris wanneer er
een OTO-activiteit en/of een diploma is
verlopen
• beheert het financiële aspect
Gegevens uit OOV-Alert & Excel zijn aan AG5 te
koppelen.
De VRHM heeft een AG5-licentie: Brandweer &
GHOR werken al met AG5.
AG5 werkt volgens de Wet bescherming
persoonsgegevens.

Excelbestand K5:
De gemeenten binnen de Krimpenerwaard werken met een Microsoft Excel-document en een
Accesdatabase. Dit bestand bestaat uit meerdere tabbladen waarin formules worden ingevoerd. Het
bestand wordt gebruikt om de geoefendheid en vakbekwaamheid per crisisfunctionaris in kaart te
brengen. Dit systeem is geïmplementeerd in de vijf gemeenten van de Krimpenerwaard. Via dit
bestand kunnen verschillende facetten zoals: controle rampenpas, de reactie op een
alarmeringsoefening en het bijwonen van workshops in beeld worden gebracht. Het is ook mogelijk
om dit voor meerdere jaren vooruit te plannen. Het automatisch versturen van een e-mail is mogelijk,
wel dienen de geadresseerden eenmalig te worden ingevoerd. De voortgang is per hoofdproces
duidelijker zichtbaar dan per individu. Omdat dit bestand is opgesteld in Excel dient dit handmatig te
worden bijgehouden. Om dit systeem actueel te houden vereist het de inzet van veel arbeidsuren. Een
verdeling van het beheer is hierdoor vereist.
Voordeel
Lage kosten omdat er geen licentiekosten zijn.

Nadeel
Beheer: kost veel arbeidsuren.

Automatisch versturen van een e-mail naar de
crisisfunctionarissen is mogelijk.

Hoe meer gemeenten, en dus ook
crisisfunctionarissen, worden toegevoegd des te
onoverzichtelijker het systeem wordt.

Duidelijk zichtbare opleidingsontwikkeling.

Om met het systeem te werken is grote kennis
van Microsoft Excel een vereiste.

Meer jarenplanning is mogelijk.
Rapportages zijn uit het systeem te halen.

15-10-2014
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8. Financieel
•

VeiligheidsPaspoort:

Financiën
Implementatietraject

Incidenteel
€ 3.000,-

Structureel (p/jr)

Beschikbare applicaties

€ 3.000,-

Gebruikerskosten

€ 10.500,-

Optioneel:
Consultancypakket

€ 4.320,-

Totaal incl. BTW

€ 8.857,20

•

Incidenteel
€ 30.000,-

Totaal incl. BTW

€ 36.300,-

€ 16.335,00

Structureel (p/jr)
Wordt bepaald bij
aanschaf

Opmerkingen
OrcaGroup investeert zelf ook in de
ontwikkeling, hierdoor € 12.000,korting

AG5:

Financiën

Incidenteel

Inrichting

€ 5.000,-

Abonnementskosten

Totaal incl. BTW
•

€ 7,- per gebruiker; er is uitgegaan
van 1.500 gebruikers
- Extra hulp bij het vullen/inlezen
van data
- Voor op maat gemaakte
rapportages
- Extra instructies voor extra
gebruikers
- Extra maatwerk bij het inrichten
van de licentie

OOV-alert:

Financiën
Nieuw te bouwen module

•

Opmerking
Incl. 2 consultancydagen

Structureel
(p/jr)

Opstart modulen
€ 2.940,-

€ 5.950,-

Opmerkingen

5 x € 588,-

(per cluster 1 muteeraccount)
(BGC 1 muteeraccount)

€ 3.498,60-

Excelbestand K5

Omdat alle gemeenten al werken met Microsoft Excel zijn hier geen aanschaf- en/of licentiekosten
aan verbonden. De kosten zitten in een gevorderde cursus Microsoft Excel om met het systeem te
kunnen werken.

15-10-2014
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9. Beheer
Systeem

Beheerder

Gebruiker

Opmerkingen:

VeiligheidsPaspoort

Magenta

Gemeente / BGC

OOV-Alert

Afdeling Informatie- en
procesmanagement
Brandweer Hollands
Midden

Gemeente / BGC

AG5

Afdeling Informatie- en
procesmanagement
Brandweer Hollands
Midden

Gemeente / BGC

De gemeenten (of het cluster) zorgen
voor administratie van hun eigen
crisisorganisaties. BGC zorgt voor
administratie van de regionale pools.
Het systeem kan op lokaal niveau
vorm gegeven worden en op
regionaal niveau kan een
‘superbeheerder’ aangewezen
worden.
De administratieve beheerder is
verantwoordelijk voor de autorisatieopzet en het onderhoud van de
gebruiker-accounts.

Excelbestand K5

BGC

Gemeente / BGC

15-10-2014
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B.7

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Financiële bijdrage aan
nieuwbouw
brandweerkazerne Stolwijk
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum:

13 november 2014

B.7

Bijlage(n):

-

G. Goedhart (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. dat Brandweer Hollands Midden bij nieuwbouw van de brandweerkazerne van Stolwijk
€ 100.000 bijdraagt aan de totale investering, vertaald in een jaarlijkse verhoging van de huur;
2. de initiële huurperiode afsluit voor een periode van 10 jaar;
3. de Regionaal Commandant mandateert om de realisatieovereenkomst met gemeente Vlist te
ondertekenen.
3. Toelichting op het besluit
Inleiding
De kazerne Stolwijk is gehuisvest op het terrein waar ook de Buitendienst van de gemeente Vlist
is gehuisvest. De gemeente Vlist wil dit gebied herontwikkelen. Om deze reden moeten de
huidige voorzieningen op het terrein worden uitgeplaatst. Hierdoor is er gezocht naar een
geschikte locatie. Deze locatie is de Poort van Stolwijk, liggend tussen de Goudseweg en
Provincialeweg. Brandweer Hollands Midden heeft de noodzaak en bestaansrecht van een
brandweerpost in Stolwijk bevestigd.
De gemeente Vlist realiseert de nieuwbouw van de brandweerkazerne op basis van het
Programma van Eisen van Brandweer Hollands Midden en wil daartoe de afspraken met
Brandweer Hollands Midden in een realisatieovereenkomst schriftelijk vastleggen. In deze
realisatieovereenkomst verbindt Brandweer Hollands Midden zich tot de gemeente Vlist voor het
gebruik van de brandweerkazerne en het betalen van een huursom.
Financieel uitgangspunt
Het voorliggend besluit betreft een nieuwbouw op verzoek van de gemeente. Hiervoor geldt het
volgende financieel uitgangspunt: de eventuele meerkosten van nieuwbouw zijn voor rekening
van de betreffende gemeente. Deze meerkosten maken geen onderdeel uit van de gemeentelijke
bijdrage waartegen de Cebeon-norm wordt afgezet. M.a.w. maken geen onderdeel uit van de
efficiencyberekening en betreffende gemeente betaald dan (vanaf 2018) Cebeon-norm +
meerkosten nieuwbouw brandweerkazerne.
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Financiële bijdrage BHM aan nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk
Naast het feit dat de gemeente de huidige locatie wil herontwikkelen, had Brandweer Hollands
Midden, op het moment dat gemeente Vlist groot onderhoud had laten uitvoeren aan de huidige
brandweerkazerne van Stolwijk, functionele aanpassingen laten uitvoeren om de bestaande
brandweerkazerne functioneel, daar waar mogelijk en noodzakelijk, aan te passen aan het
Programma van Eisen van BHM.
Gemeente Vlist en Brandweer Hollands Midden hebben laten berekenen wat het kost om de
bestaande brandweerkazerne functioneel aan te passen. De investering van de functionele
aanpassingen komt uit op € 100.000 incl. staartkosten en Btw.
Gezien bovenstaande ligt het in de rede dat Brandweer Hollands Midden bij nieuwbouw een
investering ad € 100.000 bijdraagt aan de totale investering benodigd voor nieuwbouw van de
brandweerkazerne van Stolwijk, vertaald in een jaarlijkse verhoging van de huur.
Initiële huurperiode van 10 jaar
Bij nieuwbouw van de brandweerkazerne van Stolwijk is Brandweer Hollands Midden bereidt de
initiële huurperiode af te sluiten voor een periode van 10 jaar. Brandweer Hollands Midden
verwacht geen veranderingen in de kazerneconfiguratie in gemeente Vlist en omliggende
gemeente die van invloed kunnen zijn op de huidige dekkingsplannen. Dat maakt een
brandweerpost in Stolwijk voor de komende jaren noodzakelijk.

4. Kader
Uit ‘Resultaten vervolgonderzoek Regionalisering Brandweer Hollands Midden’ en
‘Eindrapportage ontvlechtingsprotocol’.
Huisvesting
•
Alle kazernes worden in beginsel van de eigenaar gehuurd.
•
Ook hier zijn eisen en voorwaarden aan gesteld:
- Nieuwe organisatie huurt kazernes voor bepaalde tijd (5 jaar);
- Mogelijkheid bestaat dat de nieuwe organisatie zelf bouwt bij noodzakelijke vervanging
van een kazerne;
- Als de nieuwe organisatie kazernes verwerkt/bouwt dan slechts uitsluitend op locaties die
als strategisch zijn aan te merken op grond van een nog vast te stellen operationeel
dekkingsplan;
- Huur wordt bepaald op basis van een kostendekkende vergoeding en is ten principale
gelijk aan het huisvestingsbudget als opgenomen in de startbijdrage. Belangrijk is op te
merken dat bij de m2-prijs voor wat betreft de grondwaarde wordt uitgegaan van de
bestemming van een brandweerkazerne: zijnde een openbare functie.

5. Consequenties en (mogelijke) complicaties
Jaarlijkse verhoging van de huur, te dekken uit het huisvestingsbudget.

6. Aandachtspunten
-
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7. Implementatie en communicatie
-

8. Bijlagen
-

9. Historie besluitvorming
Vaststelling financiële bijdrage nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk in DB VRHM van 30
oktober 2014
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B.8
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Visie Vrijwilligheid 2.0

Opgesteld door:

R. Zweegman (BHM)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

13 november 2014

B.8

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

GJ. Kats (DB)
H. Meijer (VD)
Nvt

Status:

Informerend

Datum:

Nvt

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
In de aanloop naar de vorming van Brandweer Hollands Midden is veel aandacht besteed aan de
rol en de positie van de brandweervrijwilligers binnen de nieuwe organisatie. Vervolgens ontstond
het initiatief om te komen tot een eigen visie op vrijwilligheid voor Brandweer Hollands Midden. Dit
is tijdelijk opgeschort geweest vanwege de start van een landelijk project om te komen tot een
landelijke visie op vrijwilligheid.
Eind 2013 is, in samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer
Vrijwilligers (VBV), de landelijke visie op vrijwilligheid, uitgegeven. Begin 2014 is daar de
‘strategische visie Vrijwilligheid Brandweer’ aan toegevoegd. Het is nu dan ook het juiste moment
voor, geïnspireerd door de landelijke visie, een visie op vrijwilligheid voor Brandweer Hollands
Midden.
De visie Vrijwilligheid 2.0 kent twee rollen, zowel richtinggevend alsook als inspiratiebron voor de
verdere doorontwikkeling van Brandweer Hollands Midden. Dit document beschrijft waarom en
hoe Brandweer Hollands Midden haar taken deels met vrijwilligers uitvoert.
De visie vrijwilligheid 2.0 Brandweer Hollands Midden is opgebouwd rondom een ruggengraat van
5 thema’s.
1.
De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands Midden
2.
De ‘zelfstandige kazerne’
3.
Communicatie, betrokkenheid en inspraak
4.
Maatwerk en flexibiliteit
5.
De omgeving van de vrijwilliger
Daarnaast zijn er uitgangspunten benoemd ten aanzien van:
- de repressieve vrijwilliger: zelfde vakbekwaamheidseisen als beroepsmedewerker en ook een
aanstelling en vergoeding conform de CAR UWO een (betaalde parttime medewerker);
- vrijwilligheid: “burgerparticipatie’ maar ook bedrijfseconomisch interessant. De vrijwilligheid is
geen doel op zich;
- verscheidenheid: taken, samenstelling en grootte kunnen tussen de kazernes verschillend
zijn;
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passie: voor het vak en sociaal groepsleven. Dit laatste verandert wel onder de nieuwe
generatie vrijwilligers;
wederzijdse verwachten: fit, vakbekwaamheid en paraat versus professionele en flexibele
ondersteuning;
veranderende omstandigheden: de ontwikkeling van de maatschappij en ons vak vraagt dat
iedereen in onze organisatie mee moet veranderen;
naast de repressieve brandweervrijwilliger zal Brandweer Hollands Midden ook
mogelijkheden verkennen voor de benutting van ‘niet repressieve brandweervrijwilligers.

Het is belangrijk om binnen de gehele Brandweer Hollands Midden houvast te hebben aan een
gedragen visie op vrijwilligheid welke naadloos aansluit bij de organisatievisie en de kernwaarden
van Brandweer Hollands Midden. De visie moet voldoende beeld geven van de (ontwikkelrichting)
vrijwilligheid binnen onze Brandweer Hollands Midden. Tevens moeten de goede zaken die al zijn
ingevoerd geborgd worden.
Deze visie is geen losstaand onderwerp. Het heeft invloed op vele facetten binnen de Brandweer
Hollands Midden. Gezien het feit dat de keuzes in het kader van M-A-M (Cebeon) essentieel zijn
voor de ontwikkeling naar deze visie, is aandacht voor de implementatie van groot belang. Dit
vanwege het risico op onjuiste interpretatie, onduidelijkheden en tijdspad van implementatie. De
visie kent duidelijke uitspraken ten aanzien van de wederzijdse verwachtingen, differentiatie &
specialisatie en de zelfstandige kazerne. Het is belangrijk om deze onderwerpen goed uit te
werken.

3. Implementatie en communicatie
De implementatie bestaat uit 2 delen. In het eerste deel wordt zeker gesteld dat alle reeds
ingerichte producten daadwerkelijk geborgd zijn binnen de organisatie. De actiehoudende
sectoren van Brandweer Hollands Midden staan per ‘actiepunt’ vermeld in hoofdstuk 3. Dit deel
staat gepland om nog in 2014 af te ronden. Het tweede deel behelst de actiepunten die nog
ontwikkeld moeten worden. Deze actiepunten zullen onderdeel worden van het werkplan 2015.
De actiehoudende sectoren van Brandweer Hollands Midden staan per ‘actiepunt’ vermeld in
hoofdstuk 4.
De voortgangsbewaking van de actiepunten en periodieke rapportage naar het Directieteam van
Brandweer Hollands Midden gebeurt door de Concernstaf.
De communicatie gebeurt binnen Brandweer Hollands Midden, via de reguliere kanalen (o.a.
Plein16) en via de lijn. Daarnaast zullen met name ook de klankbordgroep vrijwilligers en de
werkgroep vrijwilligers bestrokken blijven bij de implementatie van deze visie.

4. Bijlagen
1.

Visie Vrijwilligheid 2.0 Brandweer Hollands Midden.
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Voorwoord
Voor u ligt de Visie Vrijwilligheid 2.0 van Brandweer Hollands Midden. Een visiedocument dat
belangrijk is voor de komende beleidsperiode 2016 – 2019, maar ook als basis dient voor de
periode daarna.
De visie is in de eerste zes maanden van 2014 opgesteld. Dit kon in een betrekkelijk korte
periode doordat er de afgelopen jaren al veel input was verzameld en er ook al diverse zaken
daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Daarnaast heeft een grote groep collega’s van Brandweer
Hollands Midden de stellers van waardevolle informatie, inzichten en adviezen voorzien.
Hiermee is duidelijk dat het onderwerp Vrijwilligheid binnen Brandweer Hollands Midden leeft.
Deze visie kent twee rollen, zowel richtinggevend alsook als inspiratiebron voor de verdere
doorontwikkeling van Brandweer Hollands Midden. Dit document beschrijft waarom en hoe
Brandweer Hollands Midden haar taken deels met vrijwilligers uitvoert.
De (lokale) organisatievorm1 is geen onderdeel van deze Visie Vrijwilligheid 2.0.
Organisatievormen binnen Brandweer Hollands Midden worden bepaald naar aanleiding van de
(lokale) risico’s en op basis van een goede prijs - kwaliteitverhouding.
In hoofdstuk 1, de inleiding, leest u de aanleiding en het doel voor deze visie Vrijwilligheid.
Aansluitend wordt het gevolgde proces kort toegelicht en worden de uitgangspunten nader
toegelicht. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de (landelijke) maatschappelijke trends.
Vervolgens is in hoofdstuk 2 de inhoudelijke visie uitgewerkt op basis van een vijftal
hoofdthema’s. Hierbij is tevens voor elk hoofdthema aangegeven welke facetten reeds zijn
gerealiseerd binnen Brandweer Hollands Midden en welke zaken nog ontwikkelpunten zijn.
In de hoofdstukken 3 en 4 zijn respectievelijk de in hoofdstuk 2 genoemde ‘Ingerichte producten’
en de ‘ontwikkelpunten’ in tabelvorm opgenomen.

1

Met (lokale) organisatievorm wordt bedoeld de manier waarop de (lokale) kazerne is samengesteld. Enkele
voorbeelden hier van zijn: de vrijwilligerskazerne, de beroepskazerne, de gemengde kazerne (beroeps en vrijwilligers
werken naast elkaar samen) en de hybride kazerne (beroeps en vrijwilligers werken geïntegreerd met elkaar samen).
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1 Inleiding
Aanleiding
In de aanloop naar de vorming van Brandweer Hollands Midden is veel aandacht besteed aan de
rol en de positie van de brandweervrijwilligers binnen de nieuwe organisatie. De weerslag hiervan
is vastgelegd in het ‘Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden’. Vervolgens
ontstond het initiatief om te komen tot een eigen visie op vrijwilligheid voor Brandweer Hollands
Midden. Dit is tijdelijk opgeschort vanwege de start van een landelijk project om te komen tot een
landelijke visie op vrijwilligheid.
Eind 2013 is, in samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer
Vrijwilligers (VBV), de landelijke visie op vrijwilligheid2, uitgegeven. Begin 2014 is daar de
‘strategische visie Vrijwilligheid Brandweer’ aan toegevoegd. Het is nu dan ook het juiste moment
om, geïnspireerd door de landelijke visie, ook de visie op vrijwilligheid voor Brandweer Hollands
Midden vast te stellen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de feedback uit de reguliere contacten
met vrijwilligers, uit de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Vrijwilligersmanagement en uit de
IB-Werkgroep Vrijwilligers. Tevens is gebruik gemaakt van de verschillende ervaringen binnen
Brandweer Hollands Midden.
Brandweer Hollands Midden zal in de beleidsperiode 2016 – 2019 haar doorontwikkeling doen
aan de hand van het programma ‘Meer – Anders – Minder’ (M-A-M). Voordat de keuzes in het
kader van M-A-M worden voorbereid, is het noodzakelijk dat er bepaalde achtergrond informatie
en referentiedocumenten beschikbaar zijn. Deze visie behoort tot de referentiedocumenten.

Doel
Het doel is te komen tot een visiedocument ‘de begeerde toekomst’ ten aanzien van vrijwilligheid
binnen Brandweer Hollands Midden. Hierbij is nadrukkelijk ook gekeken naar de landelijke visie
op de vrijwilligheid. Voor de landelijke visie is vanuit Brandweer Hollands Midden op meerdere
manieren input gegeven. Onder andere is er een regionale discussie sessie gehouden waarvan
de uitkomsten eveneens meegenomen zijn in deze visie. Ten slotte krijgen recente
ontwikkelingen en wensen, die specifiek in onze regio spelen, een plek.
Dit visiedocument heeft bewust de titel ‘Visie Vrijwilligheid 2.0’, De reden hiervoor is dat
Brandweer Hollands Midden al veel producten en activiteiten speciaal voor vrijwilligers heeft
ingericht. Om dit te borgen en aan te geven dat voorliggende visie een vervolg daarop is, heet
deze ‘Visie Vrijwilligheid 2.0’.
Het is belangrijk om binnen de gehele Brandweer Hollands Midden houvast te hebben aan een
gedragen visie op vrijwilligheid welke naadloos aansluit bij de organisatievisie en de kernwaarden
van Brandweer Hollands Midden. De visie moet voldoende beeld geven van de (ontwikkelrichting)

2

Visie van, voor en door vrijwilligers bij de brandweer (2013)
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vrijwilligheid binnen onze Brandweer Hollands Midden. Tevens moeten de goede zaken die al zijn
ingevoerd met deze visie geborgd worden.

Proces totstandkoming
De basis van deze visie is gevonden in de landelijke visie en de later uitgebrachte strategische
visie. Daarnaast is de input welke vrijwilligers uit Brandweer Hollands Midden hebben ingebracht
voor de landelijke visie beschouwd3. Ook zijn de onderwerpen die besproken zijn binnen de
Klankbordgroep Vrijwilligersmanagement en de IB-Werkgroep Vrijwilligers doorgenomen. Op
basis van al deze input is een ‘ruggengraat-presentatie’4 opgesteld waarbij eveneens de
kernwaarden van Brandweer Hollands Midden5 als referentie zijn gebruikt die ook van toepassing
zijn voor de keuzes binnen het programma M-A-M.
Deze ruggengraat is ‘mening vormend’ gepresenteerd in zowel het Directieteam (DT) als in het
Managementteam Incidentbestrijding (MT-IB). Daarnaast is er in een viertal sessies6 reflectie
gevraagd van zowel vrijwilligers als van collega’s van de verschillende sectoren. Ook de
Ondernemingsraad (OR) heeft hiervoor een afgevaardigde (vrijwilliger) geleverd.
De reacties zijn zo goed mogelijk verwerkt in de ruggengraat en daarmee ook in het nu
voorliggende visie document.
In algemene zin is de visie goed ontvangen. Er is herkenning bij de diverse onderdelen van de
visie en draagvlak voor de gewenste ontwikkelrichtingen. Wel wordt gewaarschuwd voor het risico
dat daadwerkelijke implementatie wellicht langer duurt dan we zouden willen. De reden hiervoor is
gelegen in het feit dat vele zaken ontwikkeld moeten worden, voordat visie elementen praktijk
kunnen worden. Daarnaast zal blijken dat deze visie geen losstaand document is. Deze visie zal
vrijwel alle andere M-A-M onderwerpen beïnvloeden. Vooralsnog is er dan ook nog geen specifiek
implementatietraject voorzien maar volgen er in Hoofdstuk 3 en 4 wel aanbevelingen voor de
implementatie.

Uitgangspunten
De vrijwilliger
Als Brandweer Hollands Midden hebben wij de opdracht de brandweerzorg kwalitatief
goed en efficiënt uit te voeren. Dat doen wij met elkaar, repressieve beroepskrachten,
brandweervrijwilligers en kantoorpersoneel. De term vrijwilliger kan hierin misleidend zijn.
De repressieve brandweervrijwilliger is namelijk een medewerker van Brandweer

3
4
5
6

Zoals geïnventariseerd in de GDR-sessies van 5 november 2012
Toegevoegd als bijlage 2
Risicogebaseerd, betrouwbaar, flexibel, sober, vitaal en samenwerkingsgericht.
Dit betrof een viertal verschillende bijeenkomsten: 1. Gezamenlijke reflectie sessie met de klankbordgroep vrijwilligers
en de IB-werkgroep vrijwilligers, 2. Collegiale review sessie met vertegenwoordiging uit alle sectoren, 3. Reflectiegesprekken met de vrijwillig ploegchefs tijdens de ‘vrijwillig ploegchefsmiddag’. 4. Reflectiegesprek met de collega’s
van de afdeling Personeel.
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Hollands Midden die aan dezelfde vakbekwaamheidseisen (opleidingen en oefeningen)
moet voldoen als repressieve beroepskrachten. Hij krijgt hiervoor vergoed conform de
Car-Uwo. Hiermee is de brandweervrijwilliger eigenlijk een parttime medewerker van
Brandweer Hollands Midden.
Vrijwilligheid is een middel, geen doel
Vrijwilligers zijn belangrijk voor Brandweer Hollands Midden. Naast de lange geschiedenis
van burgerparticipatie, “elkaar helpen in tijden van nood”, is het door de inzet van
vrijwilligers mogelijk om tegen relatief lage kosten kwalitatieve brandweerzorg te leveren.
De inzet van vrijwilligers is een middel en geen doel op zich. Er zullen dan ook bij
vraagstukken rond vrijwilligers, altijd bedrijfseconomische afwegingen gemaakt worden.
Verscheidenheid
Brandweer Hollands Midden kent een groot aantal kazernes waar de brandweerzorg
volledig door repressieve vrijwilligers wordt ingevuld. Eveneens zijn er enkele kazernes
met een combinatie van repressieve beroepskrachten en repressieve vrijwilligers.
Brandweer Hollands Midden zal toegroeien naar een organisatie die voor wat betreft de
repressieve brandweerzorg, risico gebaseerd, doelmatig en efficiënt ingericht zal worden.
Risico gebaseerd inrichten en organiseren betekent dat er mogelijk verschil ontstaat in de
soort taken binnen de brandbestrijding en hulpverlening tussen de kazernes. Daarnaast
zal, op basis van de aanwezige risico’s binnen het standaard verzorgingsgebied, de
noodzakelijke samenstelling en capaciteit, tussen de kazernes verschillend kunnen zijn.
Ook de verschillende mogelijkheden van de brandweervrijwilligers per kazerne spelen
hierbij een rol.
Passie
De brandweervrijwilligers zelf hebben passie voor het vak en waarderen de lokale
verbondenheid, het teamwork, de uitdaging en de spanning. Elke kazerne kent zijn eigen
tradities en heeft zijn eigen identiteit. Ook informele activiteiten maken onderdeel uit van
het ‘brandweer-leven’. De teamactiviteiten en het sociaal leven onder
brandweervrijwilligers hangt nauw samen met historie en het feit dat het werk van de
brandweervrijwilliger naast het reguliere (werk- of studie)leven gebeurd.
Er is echter wel een verandering gaande onder de nieuwe generatie van
brandweervrijwilligers. Veelal zoeken deze collega’s een uitdaging waarin zij graag hulp
bieden aan burgers, zelf een uitdaging zoeken en ook nog iets leren. Dit binnen een
beperkte tijdsperiode. Hiermee zal het aantal jubilarissen onder de brandweervrijwilligers
verminderen. En dient Brandweer Hollands Midden een antwoord te geven op de
‘concurrentie’ met het drukke leven, hobby’s en ontwikkelbehoefte van
brandweervrijwilligers. Naast de repressieve brandweervrijwilliger zal Brandweer Hollands
Midden ook mogelijkheden verkennen voor de benutting van ‘niet repressieve
brandweervrijwilligers’.
Wederzijdse verwachtingen
Binnen Brandweer Hollands Midden is het belangrijk om verwachtingen, over en weer,
duidelijk uit te spreken. We blijven dan ook met elkaar in gesprek.
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Repressieve vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de paraatheid en inzet van
hun kazerne. Zij dienen hiervoor beschikbaar, fit en vakbekwaam te zijn. Brandweer
Hollands Midden faciliteert en ondersteunt hierbij.
Veranderende omstandigheden
Brandweer Hollands Midden erkent de bijzondere situatie van vrijwilligers, die hun
brandweerwerk doen naast hun (betaalde) baan en hun gezin. Werken met vrijwilligers
vereist andere aandacht, specifieke kennis en vaardigheden. Maatschappelijke
veranderingen, maar ook veranderingen bij het bedrijfsleven, binnen het brandweervak
zelf en binnen Brandweer Hollands Midden, vragen om een verandering in de
samenwerking met vrijwilligers, die zelf, als onderdeel van diezelfde maatschappij, ook
veranderen. Daarmee verandert ook Brandweer Hollands Midden omdat
brandweervrijwilligers, beroepskrachten en kantoorpersoneel samen Brandweer Hollands
Midden maken. Uiteindelijk zal iedereen binnen Brandweer Hollands Midden mee moeten
ontwikkelen om aansluiting te houden bij de maatschappij en wat deze van ons vraagt.
Trends
In de komende jaren zullen onder andere in het kader van het programma M-A-M keuzes
gemaakt moeten worden. Hierbij zal eveneens rekening gehouden worden met ontwikkelingen die
binnen de maatschappij en de sector van Brandweer Hollands Midden spelen. Onderstaand zijn
deze trends samengevat7 en eveneens als referentie bij het opstellen van deze visie gebruikt.
Trends in de samenleving die een doorwerking op de brandweer hebben:
1.
Economische crisis en behoefte aan diensten voor diensten.
2.
Participatie samenleving, nieuwe nuchterheid.
3.
(informatie)technologie met groei van sociale media.
4.
Globalisering /individualisering /mobiliteit.
5.
Schaalvergroting, met behoud van de ‘menselijke maat’.
6.
Burgers zien Brandweer Nederland (de overheid) als één en wij horen daarbij.
7.
Medewerkers krijgen meer behoefte aan eigen vakmanschap en passie.
Trends binnen het vakgebied zelf die doorwerking hebben op de brandweer:
1.
Niet toevallig presteren /verzakelijking (normen, financieel, etc.)
2.
Meer risico gestuurd en zorg op maat.
3.
Meer flexibiliteit.
4.
Veranderende rol brandweer binnen veiligheidsdomein /andere, nieuwe partners (o.a.
veiligheidsregio, RUD, Defensie, commerciële partijen etc.).
5.
Hogere eisen aan medewerkers /professionalisering.
6.
Schaarste brandweervrijwilligers en minder lang dienstverband.
7.
Vergroening en vergrijzing worden binnen de brandweer een feit.

7

Deze trends zijn overgenomen en samengevat uit de ‘Trend sessie’ DT d.d. 10 december 2013. En zijn een
referentiekader voor te maken keuzes in het kader van het programma Meer – Anders – Minder.
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2 Visie ten aanzien van vrijwilligheid
De visie ten aanzien van vrijwilligheid is opgebouwd rondom een ruggengraat van 5 thema’s.
1.
2.
3.
4.
5.

De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands Midden.
De ‘zelfstandige kazerne’8.
Communicatie, betrokkenheid en inspraak.
Maatwerk en flexibiliteit
De omgeving van de vrijwilliger.

In de volgende paragraven worden deze thema’s nader ingevuld. Per thema is ook aangegeven
welke zaken reeds binnen Brandweer Hollands Midden zijn gerealiseerd of nog ontwikkeld gaan
worden.

2.1

De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands
Midden.

Brandweer Vrijwilligers bestaan al zeer lang, zowel in Nederland als in andere landen. Het is een
invulling van lokale participatie voor (fysieke, brand) veiligheid en hulpverlening. De lokale
verwevenheid van de vrijwilliger levert enerzijds kennis over zijn of haar omgeving en uit zijn of
haar netwerk anderzijds, vervult de vrijwilliger ook binnen zijn of haar omgeving een interactieve
rol als ‘ambassadeur’ voor (brand)veiligheid en de Brandweer.
De 10639 vrijwilligers van Brandweer Hollands Midden zijn waardevolle collega’s die een
belangrijk deel van de repressieve capaciteit leveren. Samen met de beroepscollega’s en de
collega’s van de kantoororganisatie vormen zij Brandweer Hollands Midden.
Repressieve vrijwilliger worden bij Brandweer Hollands Midden is een bewuste keuze. De
vrijwilligheid is zeker niet vrijblijvend. Naast de verplichte initiële opleiding(en) en de deelname
aan oefeningen is het noodzakelijk een bijdrage te leveren aan de paraatheid en de inzet van de
eigen kazerne. Vooral dit laatste aspect onderscheidt de repressieve vrijwilliger van andere
soorten vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen hiervoor een aanstelling en vergoeding10.
De term vrijwilliger kan hierin misleidend zijn. De repressieve brandweervrijwilliger is namelijk een
medewerker van Brandweer Hollands Midden die aan dezelfde vakbekwaamheidseisen
8

9
10

De term ‘de zelfstandige kazerne’ komt rechtstreek uit de landelijke visie. Ondanks dat deze term niet eenduidig en
expliciet is uitgewerkt wordt hier mee bedoeld dat; er meer (zo veel mogelijk) ‘zelfbeschikkingsrecht’ bij de lokale
kazernes komt te liggen. Brandweer Hollands Midden zal de definitie van de zelfstandige kazerne nader uitwerken.
Stand per 31-3-2014
Voor de repressieve brandweervrijwilligers is dit conform de Car-Uwo,
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(opleidingen en oefeningen) moet voldoen als repressieve beroepskrachten. Hij krijgt hiervoor
vergoed conform de Car-Uwo. Hiermee is de brandweervrijwilliger eigenlijk een parttime
medewerker van Brandweer Hollands Midden.
Vrijwilligers zelf waarderen met name het vakmanschap, de kameraadschap, lokale
verbondenheid, teamwerk, avontuur, spanning en uitdaging.11
Brandweer Hollands Midden investeert in vrijwilligers. Door, onder andere, de aangeboden
opleidingen en oefeningen, het teamwerk en de daadwerkelijke inzetten zal de vrijwilliger zich
persoonlijk verder ontwikkelen. De vrijwilliger heeft hier ook voordeel van in zijn of haar reguliere
(werk)omgeving en/of studie.
Juist omdat de brandweervrijwilliger zich naast zijn of haar ‘reguliere leven’ inzet voor de
brandweerzorg, faciliteert en ondersteunt Brandweer Hollands Midden haar vrijwilligers op een
professionele manier. Dit met als doel, waar nodig, de brandweervrijwilliger zo veel mogelijk in de
gelegenheid te stellen zich in te zetten voor de uitvoering van de brandbestrijding en
hulpverlening, naast het vakbekwaam worden en blijven.
Ook in de wereld van de (brand)veiligheid zijn er volop ontwikkelingen en kansen. Het is
belangrijk dat onze vrijwilligers hierin mee ontwikkelen. Zoals ook Brandweer Hollands Midden
anticipeert op de veranderende behoeftes. Zowel vakinhoudelijk, als op het gebied van
(informatie)ondersteuning voor het repressieve werk, als ook in de reguliere bedrijfsvoering.

Ingerichte producten:
• Elke vrijwilliger heeft een aanstelling en krijgt personeelszorg (vergoedingen, gesprekscyclus,
en verzekeringen).
• Vrijwilligersfaciliteiten en organisatiebrede regelingen c.q. werkafspraken12.

Ontwikkelpunten:
• Wervings- en selectiebeleid specifiek voor (toekomstige) vrijwilligers.
• In het aanname beleid meer aandacht geven aan de wederzijdse verwachting. Bijvoorbeeld
op het gebied van de verwachte bijdrage aan paraatheid en inzet.
• Gesprekscyclus, specifiek ten behoeve van de vrijwilligers nader uitwerken.

11
12

Zoals ook beschreven in: Cultuuraspecten bij Regionalisering van de Brandweer in Hollands Midden, 20-04-2007
zoals samengevat in “het basisboek brandweervrijwilligers, alle regelingen op een rijtje”, december 2013.
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2.2

De ‘zelfstandige kazerne’13.

Brandweer Hollands Midden heeft totaal 47 kazernes14. Hiervan zijn er 2 kazernes die alleen een
beroepsbezetting kennen15 en 2 kazernes die zowel een beroepsbezetting als ook een
vrijwilligersploeg hebben16. De overige 43 kazernes kennen alleen een vrijwilligersploeg.17
Onze kazernes zijn een zichtbare en tastbare verbinding tussen Brandweer Hollands Midden en
de lokale gemeenschap en zijn daar als het ware ingebed. Alle kazernes behoren tot Brandweer
Hollands Midden. Alle kazernes hebben ook hun eigen identiteit die past bij de ‘couleur local’. De
kazernes opereren doelmatig en efficiënt.
Het koppelvlak tussen het (hogere) management van Brandweer Hollands Midden en de lokale
kazerneleiding is belangrijk. De lokale kazerneleiding is de bindende kracht voor de ploeg en
draagt, onder andere, zorg voor de paraatheid van de kazerne.
Brandweer Hollands Midden wil door ontwikkelen naar een organisatie waar we centraal doen wat
moet en lokaal doen wat kan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor meer ‘zelfbeschikkingsrecht’
voor de kazernes met als doel de binding binnen de kazernes te vergroten en de doelmatigheid
en de efficiëntie te verhogen. Door het geven van mandaat met de bijbehorende financiële
middelen zal hier invulling aan gegeven worden. De belegging van taken zal niet voor alle
kazernes gelijk zijn. Elke ploeg heeft zijn eigen niveau en mogelijkheden, dit in aansluiting op de
behoefte van de ploeg en de organisatie. Dit vergt dan ook dat de sectoren van Brandweer
Hollands Midden de kazernes ondersteunen, afgestemd op de mogelijkheden van die
verschillende kazernes. In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de verschillende mogelijkheden van
een ‘zelfstandige kazerne’.

Ingerichte producten:
• Door de aanstelling van de vrijwillig ploeg chefs is het koppelvlak tussen het (hogere)
management van Brandweer Hollands Midden en de lokale kazerneleiding versterkt.
• Het verrichten van facilitaire werkzaamheden.
• Beleidskader en financiële afspraken ten aanzien van de personeelsvereniging. De
personeelsverenigingen bepalen zelf de vormgeving en uitvoering van activiteiten. Bij formele
Brandweer Hollands Midden bijeenkomsten, bijvoorbeeld een korpsavond, heeft de ploegchef
een toetsende rol conform de afspraken binnen Brandweer Hollands Midden.
• Afspraken en financiële middelen voor het behoud van het (lokaal) historisch
brandweermateriaal.
13

14
15
16
17

De term ‘de zelfstandige kazerne’ komt rechtstreek uit de landelijke visie. Ondanks dat deze term niet eenduidig en
expliciet is uitgewerkt wordt hier mee bedoeld dat; er meer (zo veel mogelijk) ‘zelfbeschikkingsrecht’ bij de lokale
kazernes komt te liggen. Brandweer Hollands Midden werkt haar concept van ‘een zelfstandige kazerne’ tijdens de
implementatie nader uit.
Stand per 1-4-2014
De kazerne Leiden Noord en Leiden Zuid (wel draaien hier sinds kort ook enkele vrijwilligers mee in de 24-uurs dienst)
De kazerne Alphen aan den Rijn en Gouda
Hierbij is het wel mogelijk dat vrijwilligers als hoofdwerkgever Brandweer Hollands Midden hebben.
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Eigen keuzes ten aanzien van deelname aan wedstrijden.
De sectoren van Brandweer Hollands Midden ondersteunen de kazernes en de vrijwilligers.

•
•

Ontwikkelpunten:
• Definitie van de ‘zelfstandige Brandweer Hollands Midden-kazerne’.
• Ontwikkelen van beleid rondom wat er lokaal gedaan kan (gaan) worden en wat centraal.
• Ontwikkelen van mandaten, budgetten en werkafspraken.
• Ontwikkelen en vaststellen competentieprofiel voor kazerneleiding t.b.v. een ‘zelfstandige
kazerne’.
• Doorontwikkeling van de Brandweer Hollands Midden ondersteuning aan de ‘zelfstandige
kazernes’ en de vrijwilligers.

2.3

Communicatie, betrokkenheid en inspraak.

Brandweer Hollands Midden is een grote organisatie met alle daarbij horende dynamiek. Wij
vinden het dan ook belangrijk om ook onze vrijwilligers goed, volledig en tijdig te informeren.
Eerlijke, duidelijke en eenduidige informatie is hiervoor belangrijk. Andersom informeert de
vrijwilliger op zijn of haar beurt de organisatie tijdig en volledig.
Een dergelijke informatievoorziening vindt voor een belangrijk deel via het reguliere lijnoverleg
plaats. Met name op het koppelvlak tussen het (hogere) management van Brandweer Hollands
Midden en de lokale kazerneleiding zal hier goed aandacht aan geschonken worden.
Nieuwe, ondersteunende informatiemiddelen worden ingezet om de lokale paraatheid en
inzetbaarheid te verbeteren door alle ploegleden en de ploegleiding inzicht te geven in de
beschikbaarheid van alle ploegleden. Dit in aanvulling op de al gebruikte informatiemiddelen (email, plein16, ROOD e.d.) voor de organisatiebrede communicatie.
Betrokkenheid bij en reflectie op nieuwe en lopende ontwikkelingen door vrijwilligers is van belang
voor het maken van de juiste keuzes en ook voor het implementeren daarvan. Daarnaast hebben
de vrijwilligers ook een eigen vertegenwoordiging in de ondernemingsraad (OR).

Ingerichte producten:
• Participatie in het inkooptraject van materiaal, diensten en materieel (zoals Tankautospuiten).
• Participatie bij ontwikkeltrajecten (zoals bij het huidige beschikbaarheidsinformatiesysteem).
• Sinds 2010 bestaat de Klankbordgroep Vrijwilligersmanagement18.

18

De Klankbordgroep Vrijwilligersmanagement bestaat uit vrijwilligers. Deze leden geven feedback op organisatiebrede
zaken en vervullen hiermee een klankbord voor het Directieteam. De leden hoeven geen ruggespraak te houden. Wel
worden zij gevraagd de thema’s die binnen de Klankbordgroep worden besproken, binnen de eigen kazerne te delen.
De regionaal brandweercommandant is voorzitter van de Klankbordgroep.
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Sinds 2012 bestaat de IB Werkgroep vrijwilligers19.
In de OR zitten reglementair 5 vrijwilligers (verhouding 5 beroeps, 5 kantoormedewerkers en
5 vrijwilligers).

•
•

Ontwikkelpunten:
• Beleid rondom communicatie- en informatiestromen (wat, waar, wanneer en hoe).
• Doorontwikkeling methodieken en informatiesystemen zoals ‘paraatheid’ en ‘inzetbaarheid’.

2.4

Maatwerk en flexibiliteit.

De brandweer vrijwilliger heeft naast zijn of haar thuissituatie en zijn of haar verplichtingen voor
de brandweer (veelal) ook een betaalde baan20, doet mogelijk een studie en/of heeft nog andere
verplichtingen (nevenactiviteiten, hobby´s en, sport). Brandweer Hollands Midden realiseert zich
dit en heeft hier begrip voor.
Brandweer Hollands Midden zal toegroeien naar een organisatie die voor wat betreft de
repressieve brandweerzorg, risico gebaseerd, doelmatig en efficiënt ingericht zal worden. Risico
gebaseerd inrichten en organiseren betekent dat er mogelijk verschil ontstaat in de soort taken
binnen de brandbestrijding en hulpverlening tussen de kazernes. Daarnaast zal, op basis van de
aanwezige risico’s binnen het standaard verzorgingsgebied, de noodzakelijke samenstelling en
capaciteit, tussen de kazernes verschillend kunnen zijn. Ook de verschillende mogelijkheden van
de brandweervrijwilligers per kazerne spelen hierbij een rol.
Brandweer Hollands Midden biedt mogelijkheden voor zowel taakspecialisatie als
taakdifferentiatie. Hierdoor is het mogelijk om de belasting en de belastbaarheid van de
vrijwilligers gedurende hun dienstverband in evenwicht te houden. Ook biedt het mogelijkheden
21
om naast de ‘klassieke repressieve vrijwilliger’ een ander type brandweervrijwilliger in te zetten .
Bijvoorbeeld een vrijwilliger, die in het kader van ‘brand veilig leven’ preventie adviezen geeft of
een vrijwilliger die ondersteunende taken uitvoert op een of meerdere kazernes.
Al naar gelang de behoefte en mogelijkheden van de organisatie, risico gebaseerd, doelmatig en
efficiënt.

19

20

21

De IB werkgroep Vrijwilligers is een werkgroep welke bestaat uit een afvaardiging van 1 vertegenwoordiger van bijna
iedere kazerne. In de werkgroep worden onderwerpen besproken en uitgewerkt die de vrijwilligers van Brandweer
Hollands Midden aangaan of kunnen aangaan. De onderwerpen moeten wel echt alleen de vrijwilligers aangaan. De
onderwerpen die vanuit de werkgroep aangediend worden zijn puur adviserend. Onder voorzitterschap van de
portefeuillehouder Vrijwilligers komt de werkgroep ongeveer 1 keer per 2 maanden bij elkaar.
Binnen Brandweer Hollands Midden spreken we dan over de Hoofdwerkgever van de vrijwilliger. Ook kan een
vrijwilliger zelfstandig ondernemer of ZZP-er zijn .
In de Strategische visie vrijwilligers wordt gesproken in termen van ‘actief burgerschap arrangementen’.
De directeur Brandweer Hollands Midden wil de inzet van vrijwilligers voor taken op het gebied van Risicobeheersing
af laten hangen van het beschikbaar komen van specifieke financiële middelen hiervoor. Landelijk zijn er ook
initiatieven om (onbezoldigde) vrijwilligers van andere organisaties (b.v. gemeentelijke wijkteams) te ondersteunen bij
hun werkzaamheden op het gebied van het vergroten van de (lokale) brandveiligheid.
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Een andere manier voor het in balans houden van de tijdsbesteding voor vakbekwaamheid,
paraatheid en inzet met de belastbaarheid van de repressieve vrijwilliger is het aanbieden van
maatwerk en flexibiliteit bij opleiden en oefenen. Dit in aansluiting op de risico’s in het standaard
uitrukgebied. Daarnaast zal er meer rekening gehouden worden met de reeds aanwezige kennis,
kunde, ervaring en competenties van de vrijwilligers bij opleiden en oefenen. Dit gebaseerd op de
informatie die herleidbaar is uit de activiteiten binnen Brandweer Hollands Midden en de
brandweervrijwilliger zelf beschikbaar stelt vanuit zijn of haar werk of studie.
Binnen de grote groep vrijwilligers zit enorm veel kennis, kunde en ervaring welke binnen
Brandweer Hollands Midden van belang is. Brandweer Hollands Midden wil deze kennis, kunde
en ervaring gaan gebruiken in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Ingerichte producten:
• Mogelijkheid om zonodig aan oefeningen op andere kazernes deel te nemen.
• Vrijwilligers kunnen meedraaien in de 24-uursdienst. (in Alphen aan den Rijn, Gouda en
Leiden).

Ontwikkelpunten:
• Flexibiliteit en maatwerk bij opleidingen en oefenen (Visie op Vakbekwaamheid).
• Aanstellingsmogelijkheden in lijn brengen met de nieuwe behoefte (i.s.m. Brandweer
Nederland, vakbonden etc.).
• Beleid en implementatie t.a.v. gebruik van de aanwezige kennis, kunde en ervaring onder de
vrijwilligers.

2.5

De omgeving van de vrijwilliger.

Zoals al eerder genoemd heeft de brandweer vrijwilliger (veelal) een betaalde baan22, doet
mogelijk een studie en/of heeft nog andere verplichtingen naast zijn of haar gezin. Door het deels
onvoorspelbare karakter van de brandweerinzet en door de noodzakelijke trainingen en
oefeningen is flexibiliteit van zowel het gezin als de hoofdwerkgever van de vrijwilliger een
belangrijke voorwaarde voor een succesvol vrijwilligerschap.
Brandweer Hollands Midden vindt een goede relatie met de hoofdwerkgevers van haar
vrijwilligers belangrijk en doet inspanningen om deze relatie langdurig goed te houden. Dit is
belangrijk omdat zonder medewerking van de hoofdwerkgever, de vrijwilliger tijdens werktijd niet
beschikbaar is voor de paraatheid. Daarnaast kan de inzet van de brandweervrijwilliger voor de
uitoefening van de brandweerzorg, effect hebben voor de hoofdwerkgever.

22

Binnen Brandweer Hollands Midden spreken we dan over de Hoofdwerkgever van de vrijwilliger. Ook kan een
vrijwilliger zelfstandig ondernemer of ZZP-er zijn.
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De inzet van Brandweervrijwilligers tijdens werktijd bij de hoofdwerkgever zal niet lichtzinnig
gebeuren. En ook in algemene zin zal de inzet van de vrijwilliger altijd bewust plaats vinden, met
respect voor de specifieke situatie van de vrijwilliger.
Brandweer Hollands Midden neemt de verantwoordelijkheid voor goede zorg voor en
ondersteuning van de vrijwilliger. Zo nodig kan ook de hoofdwerkgever een beroep op
ondersteuning doen wanneer een van de medewerkers (die vrijwilliger is bij Brandweer Hollands
Midden) iets is overkomen, in de problemen zit of in de problemen dreigt te komen.
Brandweer Hollands Midden zal, waar de gelegenheid zich voordoet, actief uitdragen dat 80%
van de repressieve capaciteit door brandweervrijwilligers wordt ingevuld. De repressieve
brandweervrijwilligers volgen hiervoor opleidingen, trainingen en oefeningen. Dit doen zij naast
hun reguliere werk en/of studie en ontvangen hiervoor een vergoeding.
Ingerichte producten:
• Beschikbaarheid van BHV-passen voor brandweervrijwilligers.
• Jaarlijkse dankuiting naar Hoofdwerkgevers van de vrijwilligers.
• Inkoopbeleid met voorkeursposities voor hoofdwerkgevers en brandweervrijwilligers die
ondernemer zijn.
• Artikelen in ROOD waarin nader wordt kennisgemaakt met een hoofdwerkgever.
• Artikelen in ROOD waarin stil gestaan wordt bij de familie achter de vrijwilliger.
• Informatiebrochure over verzekeringen, zowel voor de vrijwilliger, zijn of haar thuisfront als
voor de hoofdwerkgevers.
Ontwikkelpunten:
• Beleid inzake relatiebeheer met de hoofdwerkgevers.
• Zorgen voor minder (onnodige) uitrukken.
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3 Borging ingerichte producten
In onderstaande tabel zijn alle punten uit de visie opgenomen waarvoor al ingerichte producten
bestaan, echter waarvan zeker gesteld moet worden dat dit ook voldoende is geborgd.

planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling
1. De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands Midden.
e

Middelen,
Personeel

e

Middelen,
Personeel

e

Incidentbestrijding,
MT-IB

e

Middelen,
Facilitair
Concernstaf,
Planning, Control
en Kwaliteit
Concernstaf,
Planning, Control
en Kwaliteit

Elke vrijwilliger heeft een aanstelling en krijgt
personeelszorg (vergoedingen, gesprekscyclus,
en verzekeringen).

2 helft 2014

Vrijwilligersfaciliteiten en organisatiebrede
regelingen c.q. werkafspraken.

2 helft 2014

2. De ‘zelfstandige kazerne’
Door de aanstelling van de vrijwillig ploegchefs
is het koppelvlak tussen het (hogere)
management van Brandweer Hollands Midden
en de lokale kazerneleiding versterkt.

2 helft 2014

Het verrichten van facilitaire werkzaamheden.

2 helft 2014

Beleidskader en financiële afspraken ten
aanzien van de personeelsvereniging.

2 helft 2014

Afspraken en financiële middelen voor het
behoud van het (lokaal) historisch
brandweermateriaal.

2 helft 2014

Eigen keuzes ten aanzien van deelname aan
wedstrijden.

2 helft 2014

De sectoren van Brandweer Hollands Midden
ondersteunen de kazernes en de vrijwilligers.

2 helft 2014

e

e

e

Incidentbestrijding,
MT-IB

e

Brandweer
Hollands Midden in
zijn geheel
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planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling

3. Communicatie, betrokkenheid en inspraak.
e

Middelen,
Facilitair

e

Concernstaf

e

Concernstaf, Beleid
& Strategie

e

Incidentbestrijding,
MTIB

e

Middelen,
Personeel

e

Operationele
voorbereiding,
Vakbekwaamheid

e

Incidentbestrijding,
MTIB

Participatie in het inkooptraject van materiaal,
diensten en materieel (zoals Tankautospuiten).

2 helft 2014

Participatie bij ontwikkeltrajecten (zoals bij het
beschikbaarheidsinformatiesysteem).

2 helft 2014

Sinds 2010 bestaat de Klankbordgroep
.
Vrijwilligersmanagement

2 helft 2014

Sinds 2012 bestaat de IB Werkgroep
.
Vrijwilligers

2 helft 2014

In de OR zitten reglementair 5 vrijwilligers
(verhouding 5 beroeps,
5 kantoormedewerkers en 5 vrijwilligers).

2 helft 2014

4. Maatwerk en flexibiliteit
Mogelijkheid om zo nodig aan oefeningen op
andere kazernes deel te nemen.

2 helft 2014

Vrijwilligers kunnen meedraaien in de 24uursdienst. (in Alphen aan den Rijn, Gouda en
Leiden).

2 helft 2014
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planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling

5. De omgeving van de vrijwilliger.

23

e

Beschikbaarheid van BHV-passen.

2 helft 2014

Jaarlijkse dankuiting naar Hoofdwerkgevers van
de vrijwilligers.

2 helft 2014

Inkoopbeleid met voorkeursposities23 voor
hoofdwerkgevers en brandweervrijwilligers die
ondernemer zijn.

2 helft 2014

Artikelen in ROOD waarin nader wordt
kennisgemaakt met een hoofdwerkgever.

2 helft 2014

Artikelen in ROOD waarin stil gestaan wordt bij
de familie achter de vrijwilliger.

2 helft 2014

Informatiebrochure over verzekeringen, zowel
voor de vrijwilliger, zijn of haar thuisfront als
voor de hoofdwerkgevers.

2 helft 2014

e

Incidentbestrijding,
Stafbureau
Incidentbestrijding,
MT-IB

e

Middelen,
Facilitair,

e

Concernstaf,
Communicatie

e

Concernstaf,
Communicatie

e

Middelen,
Personeel

Binnen de wettelijke kaders en richtlijnen
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4 Ontwikkelplan
In onderstaande tabel zijn alle punten uit de visie opgenomen die de komende jaren verder
ontwikkeld gaan worden.
planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling
1. De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands Midden.
e

Middelen,
Personeel

e

Middelen,
Personeel

Wervings- en selectiebeleid specifiek voor
(toekomstige) vrijwilligers.

2 helft 2014

In het aanname beleid meer aandacht geven
aan de wederzijdse verwachting. Bijvoorbeeld
op het gebied van de verwachte bijdrage aan
paraatheid en inzet.

2 helft 2014

Gesprekscyclus, specifiek ten behoeve van de
vrijwilligers nader uitwerken.

1 helft 2015

e

Middelen,
Personeel

e

Concernstaf, Beleid
& Strategie

e

Concernstaf, Beleid
& Strategie

e

Concernstaf

e

Middelen,
Personeel

e

Brandweer
Hollands Midden in
zijn geheel

2. De ‘zelfstandige kazerne’
Definitie van de ‘zelfstandige Brandweer
Hollands Midden-kazerne’.

1 helft 2015

Ontwikkelen van beleid rondom wat er lokaal
gedaan kan (gaan) worden en wat centraal.

1 helft 2015

Ontwikkelen van mandaten, budgetten en
werkafspraken.

1 helft 2015

Ontwikkelen en vaststellen competentieprofiel
voor kazerneleiding t.b.v. een ‘zelfstandige
kazerne’.

1 helft 2015

Doorontwikkeling van de Brandweer Hollands
Midden ondersteuning aan de ‘zelfstandige
kazernes’ en de vrijwilligers.

1 helft 2015
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planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling

3. Communicatie, betrokkenheid en inspraak.
Beleid rondom communicatie- en
informatiestromen (wat, waar, wanneer en hoe).
Doorontwikkeling methodieken en
informatiesystemen zoals ‘paraatheid’ en
‘inzetbaarheid’.
4. Maatwerk en flexibiliteit

e

2 helft 2014
e

2 helft 2014

e

Maatwerk bij opleidingen en oefenen (Visie op
Vakbekwaamheid)

2 helft 2014

Aanstellingsmogelijkheden in lijn brengen met
de nieuwe behoefte (i.s.m. Brandweer
Nederland, vakbonden etc.)

2 helft 2014

Beleid en implementatie t.a.v. gebruik van de
aanwezige kennis, kunde en ervaring onder de
vrijwilligers.

2 helft 2014

e

e

Concernstaf,
Communicatie
Concernstaf,
Informatie en
Procesmanagement

Operationele
voorbereiding,
Vakbekwaamheid
Middelen,
Personeel

Operationele
Voorbereiding,
Kenniscentrum

5. De omgeving van de vrijwilliger.
e

Incidentbestrijding,
Stafbureau

e

Risicobeheersing

Beleid inzake relatiebeheer met de
hoofdwerkgevers.

1 helft 2015

Zorgen voor minder (onnodige) uitrukken.

1 helft 2015
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Bijlage 1 Mogelijkheden van een ‘zelfstandige kazerne’.
Brandweer Hollands Midden wil door ontwikkelen naar een organisatie waar we centraal doen wat
moet en lokaal doen wat kan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor meer ‘zelfbeschikkingsrecht’
voor de kazernes met als doel de binding binnen de kazernes te vergroten en de doelmatigheid
en de efficiëntie te verhogen. Door het geven van mandaat met de bijbehorende financiële
middelen zal hier invulling aan gegeven worden. De belegging van taken zal niet voor alle
kazernes gelijk zijn. Elke ploeg heeft zijn eigen niveau en mogelijkheden, dit in aansluiting op de
behoefte van de ploeg en de organisatie.
In deze bijlage wordt nader ingegaan op de verschillende mogelijkheden van een ‘zelfstandige
kazerne’.
Paraatheid en inzet.
Zorg dragen voor voldoende formatie, werving en selectie.
Zorg dragen voor voldoende geoefendheid.
Zorg dragen voor voldoende paraatheid.
Zorg dragen voor inzet.
Recuperatie.
Zorg dragen voor nazorg voor wat betreft de logistieke voorraden van bijvoorbeeld ademlucht;
aanvulling vanuit de grijpvoorraad en coördinatie van voldoende ‘grijpvoorraad’
Verzorging.
Zelf (lokaal) inkopen van ‘supermarkt-producten’, uit eigen budget.
Zelf regelen, onderhouden en verzorgen van de catering voorziening.
Onderhoud (materieel en voertuigen).
Uitvoering van (beperkt) preventief en correctief onderhoud aan materieel.
Uitvoering van (beperkt) preventief en correctief onderhoud aan voertuigen.
Onderhoud (inboedel en gebouw (kazerne)).
Uitvoering van (beperkt) onderhoud en reparaties aan inboedel.
Uitvoering van (beperkt) onderhoud en reparaties aan gebouw.
Uitvoeren van (beperkte) renovaties en verbouwingen.
Oefeningen.
Voorbereiden van (deel) oefeningen (oefenavonden).
Complete verantwoordelijkheid voor één of meerdere oefeningen (oefenavonden).
Facilitering sociaal groepsleven
Beleids- en financieelkader Personeelsverenigingen.
Voor alle bovenstaande voorbeelden geldt dat ze mandateerbaar moeten zijn binnen een
vastgestelde financiële omvang. Open financieringsconstructies zullen niet getolereerd worden.
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B.9

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

Regionale rapportage scan
2-meting
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

A. Heus-van den Berg
(BGC)
13 november 2014

B.9

Bijlage(n):

3

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Toelichting
2-meting scan
Van januari t/m april 2014 is de 2-meting van de scan gemeentelijke processen crisisbeheersing
bij alle gemeenten van Hollands Midden uitgevoerd (hierna scan). Voor Alphen aan den Rijn was
er vanwege de fusie met Boskoop en Rijnwoude, geen sprake van een 2-meting maar van een 0meting. Wegens het tijdelijk uitvallen van een van de medewerkers van BGC heeft de regionale
rapportage op zich laten wachten en is de oorspronkelijke tijdlijn uit het plan van aanpak van het
project niet gehaald.
Met behulp van de scan hebben we inzicht gekregen in de huidige crisisorganisaties om door te
kijken naar een meer hedendaagse bevolkingszorg. Ook geven we met de scan antwoord op de
vraag in hoeverre gemeenten voldoen aan het normenkader gemeentelijke processen
(vastgesteld Algemeen Bestuur 31 maart 2011).
Conclusie
De algemene conclusie is dat gemeenten in grote lijnen voldoen aan het normenkader. Een
enkele gemeente heeft nog wat werk te doen om aan een aantal normen te voldoen. Ook zijn er
normen waar meerdere gemeenten niet aan willen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de investering om
aan de norm te voldoen te groot is of omdat de norm achterhaald is. Een voorbeeld van zo’n
achterhaalde norm is het hebben van een noodstroomvoorziening in een opvanglocatie. Een
overzicht van de resultaten van een aantal normen is bij deze beslisnotitie gevoegd (bijlage 1) en
maakt ook onderdeel uit van de regionale rapportage van de scan.
Toekomst en normenkader
Vanaf 2013 is met het bestuur, met gemeentesecretarissen en MOV’ers veel gesproken over
bevolkingszorg in de toekomst. In de scangesprekken is de toekomst van de bevolkingszorg ook
aan bod gekomen. Gemiddeld genomen zijn gemeentesecretarissen en MOV’ers enthousiast
over de nieuwe visie op bevolkingszorg. De regiegroep gemeentesecretarissen heeft de
Coördinerend Functionaris, het BGC en de MOV’ers verzocht om het thema ‘Bevolkingszorg op
orde 2.0’ uit te werken. Het project behelst de uitwerking van een efficiëntere en effectievere
organisatievorm van de gemeentelijke bevolkingszorgprocessen in het kader van de nieuwe visie.
Daarnaast wordt bekeken hoe het normenkader geactualiseerd of aangepast kan worden.
Naar aanleiding van de scan is gekeken naar de normen uit het normenkader. Op basis van de
scangesprekken en de resultaten van de scan kunnen wel al uitspraken worden gedaan over de
huidige normen (zie bijlage 2). Er zijn gedachten gevormd over welke normen kunnen vervallen;
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welke normen goed zijn om te behouden en anders te formuleren; en welke normen nader bezien
moeten worden in het kader van de ontwikkeling naar Bevolkingszorg 2.0.
3. Kader
Het kader voor de scan gemeentelijke processen wordt gevormd door het regionaal beleidsplan
VRHM 2012-2015. Bij de beleidsprioriteit ‘versterking gemeentelijke kolom’ is als resultaat
opgenomen dat alle gemeenten op 1 januari 2014 voldoen aan het normenkader VRHM. Als actie
is hierbij geformuleerd dat de 2-meting van de scan wordt uitgevoerd in 2014.
4. Consequenties
De uitkomsten van de scan gemeentelijke processen vormen input voor het project
Bevolkingszorg 2.0 Hollands Midden. Verder bekijkt iedere gemeente zijn eigen gemeentelijke
rapportage en neemt indien gewenst maatregelen om zaken te verbeteren. Geadviseerd is in
verband met de beschouwing van het huidige normenkader geen nieuwe energie te steken in het
voldoen aan normen waar nu nog niet aan voldaan wordt, eventueel reeds genomen initiatieven
blijven wel doorlopen.
5. Implementatie en communicatie
- Implementatie: n.v.t.
- Communicatie: door middel van een bericht op de website van de veiligheidsregio en in de
nieuwsbrief van de veiligheidsregio, wordt over resultaten van de scan gecommuniceerd.
6.
1.
2.
3.

Bijlagen
Overzicht van de resultaten van een aantal normen
Gedachten over normen op basis van de scan
Regionale rapportage 2-meting scan gemeentelijke processen
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Bijlage 1: Overzicht van de resultaten van een aantal normen – per 1-4-2014
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Bijlage 2: Gedachten over normen op basis van de scan
Normen die kunnen vervallen
1
- BT / TBZ / Sectie Bevolkingszorg ROT bestaat uit bepaalde leden
1
- Per proces aantal functies vastgesteld en 3 mensen per functie benoemd
2
- Faciliteiten crisisruimtes BT / TBZ ieder kwartaal getest
3
- Noodstroomvoorziening gemeentelijk crisiscentrum
- Medewerkers hebben een rampenidentificatiepas
1
- Gemeenten maken gebruik van RCP
1
- Gemeentespecifieke uitwerkingen RCP vastgesteld
1
- Medewerkers zijn bekend met de voor hen relevante plannen
1
- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd en gecommuniceerd
1
- Opkomsttijden en piketten
4
- Crisisorganisatie opgeleid en geoefend om netcentrisch te werken en kan LCMS hanteren
5
- BT / TBZ houden eigen beeld bij en stellen dit beschikbaar voor het totaalbeeld (LCMS)
- Gebruik bronbestanden
- Medewerkers volgen jaarlijks een training of oefening
Normen om te behouden en anders te formuleren
- Gemeente stelt tijd beschikbaar voor voorbereiding op crisisbeheersing
- Min. x fte MOV per gemeente (afhankelijk van aantal inwoners)
- Aansluiting op NCV en minimaal tweemaandelijks testen
- Voorbereide crisisruimtes BT / TBZ, die binnen 55 minuten na alarmering zijn ingericht
- Uitwijkregeling met naburige gemeente
- Evaluaties van oefeningen en incidenten verwerken in plannen
- Alarmerings- en opkomstoefeningen
- Medewerkers zijn voldoende opgeleid
- Trainingen en oefeningen worden geëvalueerd om verbeteringen aan te brengen in de
crisisorganisatie
Normen om te bezien in het licht van Bevolkingszorg op orde 2.0
5
- Crisisorganisatie in staat 72 uur continu te kunnen functioneren
- Aanwijzen opvanglocaties, die binnen 45 min. beschikbaar zijn, en voorzien zijn van noodstroom
- Gemeenten beschikken over een aantal plannen als plan voor juridische ondersteuning
- Afspraken met partners (derden)
- Opkomsttijden bekend gemaakt aan medewerkers crisisorganisatie
- Informatiemanagement / Informatievoorziening

1

Staat beschreven in het Regionaal Crisisplan.
Door dagelijks gebruik is apart testen niet noodzakelijk.
3
Kostenaspect.
2

4
5

Staat beschreven in het Referentiekader netcentrisch werken.
Volgens Wvr gaat het om ‘onafgebroken functioneren’. Dit wordt meegenomen in project Bevolkingszorg 2.0.
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Bijlage 3

Regionale rapportage 2-meting
Scan gemeentelijke processen bevolkingszorg
1. Inleiding
Van januari t/m april 2014 is de 2-meting van de scan gemeentelijke processen crisisbeheersing bij
alle gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden uitgevoerd (hierna scan). Voor Alphen aan
den Rijn was er vanwege de fusie met Boskoop en Rijnwoude, geen sprake van een 2-meting maar
van een 0-meting.
De scan (zie voor het proces pag. 9) is het vervolg op de eerder gehouden metingen in 2010 en 2012.
Met behulp van de scan hebben we inzicht gekregen in de huidige crisisorganisaties bij de gemeenten
en in hoeverre gemeenten voldoen aan het vastgestelde normenkader gemeentelijke processen
(Algemeen Bestuur 31 maart 2011). We hebben in de scangesprekken ook van gedachten gewisseld
over waar we staan met bevolkingszorg in de gemeentelijke crisisorganisatie. Daarnaast is vooruit
gekeken naar de gewenste ontwikkelingen. Waar willen we heen met bevolkingszorg, inhoudelijk en
qua organisatie? Van nu naar de toekomst, een meer hedendaagse bevolkingszorg.
In deze regionale rapportage komen achtereenvolgens aan bod: conclusies uit de scan; het
normenkader en de toekomst; en een korte toelichting op het proces van de scan. Er zijn twee
bijlagen bijgevoegd:
• bijlage 1. Gedachten over normen op basis van de scan en
• bijlage 2. Overzicht van de resultaten van een aantal normen.

2. Conclusies
Uit de scan zijn algemene conclusies te trekken en conclusies per onderwerp uit het normenkader. De
onderwerpen uit het normenkader zijn:
• organisatie
• planvorming
• alarmeren en bereikbaarheid
• informatiemanagement en –voorziening en
• opleiden, trainen, oefenen.
Algemeen
Gemeenten vinden veiligheid van groot belang voor de samenleving. Mensen moeten zich veilig
kunnen voelen. Veiligheid is een breed beleidsterrein en niet alleen gericht op crisisbeheersing. Het
onderwerp crisisbeheersing leeft in de gemeenten. De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands
Midden zijn bewust met crisisbeheersing bezig.

De algemene conclusie is dat de gemeenten in grote lijnen voldoen aan het normenkader.
Een enkele gemeente heeft nog wat werk te doen om aan een aantal normen te voldoen. Ook zijn er
normen waar meerdere gemeenten niet aan willen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de investering om aan
de norm te voldoen te groot is of omdat de norm achterhaald is. Een voorbeeld van zo’n achterhaalde
norm is het hebben van een noodstroomvoorziening in een opvanglocatie.

Een andere conclusie is dat de gemeenten op regionaal niveau met elkaar samen geregeld hebben
dat ze aan een aantal normen voldoen. Dit geldt voor de volgende normen:
√
√
√
√

Beleidsteam: Informatiemanager en Communicatieadviseur.
Team Bevolkingszorg: Informatiecoördinator.
Sectie Bevolkingszorg in het ROT.
Teamleider Communicatie.
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Voor bovenstaande functionarissen zijn regionale pools geformeerd. Inmiddels zijn ook voor diverse
andere crisisfunctionarissen regionale pools ingericht met name voor cruciale communicatiefuncties.
Deze maken echter geen deel uit van het normenkader en zijn daarom hierboven niet benoemd.
Rode draden
Naar aanleiding van de scan kan ook geconcludeerd worden dat:
-

sprake is van een intensievere samenwerking binnen de clusters ten aanzien van de
crisisorganisatie, piketten, alarmering en opleiden-trainen-oefenen (OTO);

-

meer OTO-activiteiten zijn gerealiseerd;

-

sprake is van een verhoogde betrokkenheid van crisisfunctionarissen;

-

de Oranje Kolom steviger in zijn schoenen staat ten aanzien van crisisbeheersing dan
voorheen.

Trots
In de scangesprekken is gevraagd waar gemeenten trots op zijn. Gemeenten zijn trots op de
kwaliteitsslag die de afgelopen jaren is ingezet; op de ontwikkelingen binnen de clusters; op het
onderlinge vertrouwen; op de motivatie van de medewerkers; en op de wijze waarop de afgelopen
jaren de crisisorganisatie meer onder de aandacht is gebracht en bij incidenten heeft gefunctioneerd.

2.2 Conclusies per onderwerp uit het normenkader
2.2.1

Organisatie

72 uur functioneren
De eerste norm uit het normenkader stelt dat de gemeentelijke crisisorganisatie in staat is om
tenminste 72 uur continu te kunnen functioneren. De meeste gemeenten geven aan de eerste 8 uur
van een crisis met de eigen crisisorganisatie op te kunnen vangen. De taken van de
crisisfunctionarissen sluiten zo veel mogelijk aan bij de dagelijkse werkzaamheden.
Ondanks dat het werk tijdens een crisis zo goed als hetzelfde is als het ‘gewone’ werk, vragen
medewerkers toch om echte specialisten:
“We hebben niet de kennis en vaardigheden om dit op te pakken. Zorg dat je profs hebt.”
(medewerker gemeente Hillegom)
“De medewerkers van de gemeente doen hun best, maar het is gewoon geen dagelijkse kost.”
(gemeente Katwijk)
“Het nadeel van de huidige situatie is dat we goedwillende amateurs zijn, we doen het erbij.”
(hoofd van een proces gemeente Leiden)

Onafgebroken ofwel 72 uur functioneren gedurende een ramp of crisis, wordt door bijna alle
gemeenten in samenwerking met andere gemeenten vormgegeven. Er zijn bijvoorbeeld afspraken
gemaakt over bijstand, vervanging en aflossing. In een paar gemeenten kwam naar voren dat er
medewerkers zijn die liever niet in een andere gemeente ingezet willen worden.
Alle gemeenten hebben hun Beleidsteam en Team Bevolkingszorg vormgegeven. Voor de
functionarissen Informatiemanager BT, Communicatieadviseur BT en Informatiecoördinator TBZ
hebben de gemeenten regionale pools ingericht.
In zijn algemeenheid is het vertrouwen onder de gemeentesecretarissen groot dat hun eigen
2
Agendapunt B.9 bijlage 3 AB VRHM 13-11-2014

crisisorganisatie een ramp of crisis goed het hoofd kan bieden. Niet iedere gemeentesecretaris lijkt
hiervan echter even overtuigd: “je vertrouwt er op dat als er echt iets is, het goed gaat, maar het geeft
een goed gevoel dat er backup is.”
Tijd voor voorbereiding
In het normenkader is een norm opgenomen over het per proces en per functionaris beschikbaar
stellen van tijd voor de voorbereidingstaken in de crisisbeheersing. In iedere gemeente hebben
crisisfunctionarissen tijd om zich voor te bereiden op hun functie in de crisisorganisatie, bijvoorbeeld
door het volgen van een opleiding, training of oefening. Niet in iedere gemeente zijn deze uren ook
vastgelegd in een werkplan, afdelingsplan of iets dergelijks. In hoeverre medewerkers de tijd kunnen
nemen voor een OTO-activiteit, hangt vaak af van of het dagelijkse werk het toelaat.

Uit ‘Rapportage scan gemeente Noordwijk’:
Er zijn uren gereserveerd in de afdelingsplannen. Hiermee geeft de gemeente aan dat de taak in de
crisisorganisatie een onderdeel van de taak van de medewerkers is. Door werkdruk van reguliere
werkzaamheden levert de inzet voor de nevenfunctie in de crisisorganisatie soms spanning op.
Uit ‘Rapportages scan gemeenten K5, Kaag en Braassem, Lisse en Noordwijkerhout´:
Wegens drukte in de dagelijkse werkzaamheden komt de voorbereiding wel eens in het geding, krijgt
de voorbereiding op de taak in de crisisorganisatie niet altijd de benodigde aandacht.

Crisisruimten
In het normenkader wordt ook aandacht besteed aan de middelen die nodig zijn om de gemeentelijke
crisisorganisatie te kunnen laten draaien. Op gemeente Oegstgeest na hebben alle gemeenten de
crisisruimtes voor het BT en het TBZ voorbereid. In gemeente Oegstgeest is ten opzichte van 2012
wel een verbeterslag gemaakt ten aanzien van crisisruimtes. In de meeste gemeenten worden de
crisisruimtes dagelijks, voor andere doeleinden, gebruikt. Op deze manier worden bijvoorbeeld
computers als het ware dagelijks getest.
Noodstroomvoorziening en uitwijklocatie
Zestien gemeenten beschikken over een noodstroomvoorziening voor het gemeentelijk crisiscentrum.
Drie gemeenten beschikken hier niet over. De noodstroomvoorziening is in eigen bezit of er zijn
afspraken gemaakt met een externe leverancier. Bij zes van de zestien gemeenten wordt de
noodstroomvoorziening niet getest.
Alle gemeenten hebben een uitwijkregeling afgesproken met een naburige gemeente voor het geval
geen gebruik gemaakt kan worden van de eigen locatie. Aandachtspunt hierbij is of medewerkers ook
daadwerkelijk aan de slag kunnen op de andere locatie.
Noodcommunicatievoorziening
Alle gemeenten zijn aangesloten op de Noodcommunicatievoorziening (NCV). De NCV wordt in ieder
cluster een keer per twee maanden getest. Hierbij worden ook de noodnummers van politie, GHOR en
brandweer getest. Cluster Bevolkingszorg Regio Leiden is in 2014 met het tweemaandelijks testen
gestart.
Opvanglocaties
Iedere gemeente heeft een of meerdere opvanglocaties aangewezen. Niet alle opvanglocaties zijn
voorzien van een noodstroomvoorziening. Gemeenten zijn op de hoogte van elkaars opvanglocaties.
2.2.2 Planvorming
Regionaal Crisisplan
Alle gemeenten hebben, conform de doelstelling in het beleidsplan VRHM, het Regionaal Crisisplan
(RCP) in hun organisaties geïmplementeerd. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd in RCP Handboek Bevolkingszorg. Door middel van diverse OTO-activiteiten zijn
medewerkers in de crisisorganisatie bekend gemaakt met de voor hen relevante delen van het plan.
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Zeven gemeenten hebben daarnaast op basis van het RCP actuele gemeentespecifieke uitwerkingen
vastgesteld.
De gemeente Leiderdorp wijkt af van het RCP door niet voor ieder proces een apart hoofd te hebben
aangewezen.

Uit ‘Rapportage scan gemeente Leiderdorp’:
Gemeente Leiderdorp heeft zijn crisisorganisatie niet volledig volgens de regionale opzet (het RCP)
ingedeeld. Er is gekozen voor een verdeling van de processen zoveel als mogelijk op basis van
dagelijkse aansturing en reguliere taakuitvoering. Een hoofd van een proces heeft in Leiderdorp dus
meer dan een proces waar hij verantwoordelijk voor is in de warme fase. In het gesprek met de
gemeentesecretaris en MOV’er werd aangegeven dat Leiderdorp in samenwerking met het cluster
Bevolkingszorg Regio Leiden het Team Bevolkingszorg in 2015 conform het RCP gaat inrichten.

Andere plannen
In het normenkader wordt ook gesproken over het hebben van plannen voor juridische ondersteuning,
continuïteit van de organisatie, jaarwisseling, asbest en grieppandemie. Op regionaal niveau is een
‘Procedure asbestincidenten’ beschikbaar en een ‘format draaiboek jaarwisseling’. Twee gemeenten
hebben geen continuïteitsplan, van vier gemeenten is niet bekend of zo een plan er is. Gemeente
Noordwijkerhout heeft geen draaiboek grieppandemie. Van drie andere gemeenten is niet bekend of
een draaiboek grieppandemie voorhanden is.
Uit ‘Rapportage scan gemeente Bodegraven-Reeuwijk’:
Medewerkers van verschillende teams hebben aanvullende plannen opgesteld om praktisch met
elkaar aan de slag te kunnen gaan. Intergemeentelijke afstemming staat ook in de plannen. De
medewerkers vinden het leuk om gezamenlijk aan de uitwerking van de plannen te werken.
Uit ‘Rapportage scan gemeente Voorschoten’:
“Er zijn allerlei modelplannen. Dit is interessant en je leert ervan. Gezond boerenverstand is echter net
zo belangrijk.” (medewerker werkorganisatie Duivenvoorden)

Afspraken met derden
Een van de normen gaat over het schriftelijk vastleggen van afspraken met derden en tweejaarlijks
actualiseren van deze afspraken. Vijf gemeenten hebben de afspraken met partners schriftelijk
vastgelegd. Dit wil niet zeggen dat de andere gemeenten geen afspraken met derden gemaakt
hebben. Integendeel, iedere gemeente heeft afspraken met partners, deze zijn echter mondeling van
aard. Zeven gemeenten checken regelmatig of de gemaakte afspraken nog juist zijn, met andere
woorden actualiseren de gemaakte afspraken.
De meeste gemeenten zijn van mening dat niet alle afspraken met partners contractueel vastgelegd
en ‘dichtgetimmerd’ moeten worden. Om met de woorden van de gemeente Zoeterwoude te spreken:
“De vraag is tot hoever wil je het organiseren? Hoe groot is je improvisatievermogen? Waar je gemak
van kunt hebben, dat moet je regelen.”

2.2.3 Alarmeren en bereikbaarheid
Piketvorm
Om de opkomst van cruciale functies te borgen geldt voor een aantal functies hard piket. Bijvoorbeeld
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voor de Ambtenaar Rampenbestrijding in het BT. Deze functie wordt veelal ingevuld door een MOV’er.
Ieder cluster heeft MOV-piket afgesproken. Voor de functie van Hoofd Communicatie in het TBZ geldt
ook hard piket als norm. Bodegraven-Reeuwijk, Leiden en Leiderdorp voldoen aan deze norm. Met de
nieuwe ontwikkelingen rondom professionalisering crisiscommunicatie is deze norm inmiddels
achterhaald. Met de regionale piketpool HTO-C (Hoofd Taakorganisatie-Communicatie, voorheen
Hoofd Communicatie) voldoet in principe iedere gemeente vanaf 1 juli 2014 aan deze norm.
Opkomsttijd
Het normenkader schrijft voor veel functies een opkomsttijd voor. De opkomsttijden staan beschreven
in het Regionaal Crisisplan. Gemiddeld genomen zijn geen uitspraken te doen over of de
opkomsttijden gehaald worden of niet. Gemeente Zuidplas is in dit geval een uitzondering. Gemeente
Zuidplas heeft in 2013 een opkomstoefening gehouden waarbij de opkomsttijden van het Team
Bevolkingszorg gemeten zijn. Hieruit is gebleken dat de opkomsttijden gehaald worden.
Voor veel gemeenten geldt dat de meeste crisisfunctionarissen indien nodig snel in het gemeentehuis
kunnen zijn. Dit komt omdat veel crisisfunctionarissen woonachtig zijn in en om de gemeente zelf.
Alarmerings- en opkomstoefeningen
Nagenoeg alle gemeenten maken voor de alarmering van hun crisisorganisatie gebruik van OOVAlert. Gemeente Katwijk maakt gebruik van handmatige belbomen. De gemeente vertrouwt erop dat
de belbomen snel en adequaat werken.
Het is de bedoeling dat minimaal een keer per kwartaal een alarmeringsoefening plaatsvindt. Zestien
gemeenten houden alarmeringsoefeningen. De resultaten van de alarmeringsoefeningen worden
vergeleken met eerder gehouden oefeningen. Bijzonderheden worden door de MOV’er
teruggekoppeld naar de hoofden, teamleiders of medewerkers zelf.
Minimaal een keer per jaar moet een opkomstoefening voor de hele crisisorganisatie georganiseerd
worden. Dit gebeurt in negen gemeenten.
Uit ‘Rapportage scan gemeente Leiderdorp’:
Ieder jaar vindt een opkomstoefening plaats. Nadat de opkomstoefening is afgerond, geeft een van de
processen een presentatie over hun werkzaamheden in de crisisorganisatie. De presentaties geven
een positieve impuls aan de beeldvorming van de crisisorganisatie.
Uit ‘Rapportage scan gemeente Noordwijk’:
Een keer per jaar organiseert de gemeente een opkomstoefening. De medewerkers vinden het een
goede oefening. Het geeft inzicht in waar de organisatie staat.
Uit ‘Rapportage scan gemeente Waddinxveen’:
Een keer per jaar organiseert de gemeente een opkomstoefening, bij deze oefening wordt bekeken of
de teams compleet zijn.

2.2.4 Informatiemanagement en -voorziening
Netcentrisch werken
De gemeentelijke crisisorganisatie is opgeleid en geoefend om netcentrisch te werken en kan daarbij
LCMS hanteren. Voor het Beleidsteam en het Team Bevolkingszorg geldt dit in alle gemeenten. Op
regionaal niveau zijn pools ingericht voor Informatiemanagers BT en Informatiecoördinatoren TBZ.
Informatiemanagement/ -voorziening en het gebruik van LCMS blijven wel aandachtspunten.
De norm opgeleid en geoefend om netcentrisch te werken geldt ook voor team communicatie. Hier
wordt nog aan gewerkt. De rol van Informatiecoördinator team communicatie is inmiddels belegd bij
de Omgevingsanalisten. Hier is, in het kader van professionalisering crisiscommunicatie fase 2, een
5
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regionale pool van gemaakt. In juni heeft de regionale pool een opleidingsdag gehad.
2.2.5 Opleiden, trainen, oefenen
Alle gemeenten bieden hun leidinggevenden die een rol hebben in de crisisorganisatie en
medewerkers in de crisisorganisatie opleidingen, trainingen en oefeningen aan. Veelal spreken de
clusters een jaarprogramma af en worden opleidingen gezamenlijk georganiseerd. Bij bijna alle
gemeenten is het een wens om meer te oefenen in de praktijk.
Het volgen van OTO-activiteiten wordt door veel gemeenten verplicht gesteld. In hoeverre ‘verplicht’
ook ‘VERPLICHT’ is, is de vraag gezien het feit dat de tijd die medewerkers kunnen nemen voor
opleiden trainen en oefenen afhangt van de drukte van het dagelijks werk.
Op gemeenten Noordwijkerhout en Voorschoten na, worden in alle gemeenten de OTO-activiteiten
geëvalueerd. De resultaten van de evaluaties bereiken de deelnemers aan de OTO-activiteiten niet
altijd. De evaluaties worden onder andere gebruikt om verbeteringen aan te brengen in diverse
plannen.

Uit ‘Rapportage scan gemeente Nieuwkoop’:
OTO is verplicht voor iedereen. OTO-activiteiten worden geëvalueerd. De MOV’er haalt hier concrete
acties uit en betrekt de hoofden van de processen hier nauw bij. Zij zorgen ervoor dat de
verbeterpunten verder worden uitgewerkt. Medewerkers worden over evaluaties geïnformeerd.
Uit ‘Rapportage scan gemeente K5’:
OTO-activiteiten worden geëvalueerd en besproken tijdens clustervergaderingen. MOV’ers halen hier
concrete acties uit en koppelen dit terug naar de medewerkers. De resultaten worden meegenomen in
komende OTO-activiteiten.
Uit ‘Rapportage scan gemeente Waddinxveen’:
OTO is verplicht voor iedereen. Evaluaties van OTO-activiteiten bereiken hoofden en teamleiders niet
altijd.
Uit ‘Rapportage scan gemeente Leiden’:
“We hebben nog wel wat te leren, ervaring komt niet zomaar.”
(gesprek met een hoofd van een proces)

3. Normenkader en toekomstige ontwikkelingen
3.1 Normenkader
In maart 2011 heeft het Algemeen Bestuur het normenkader gemeentelijke processen vastgesteld. Dit
normenkader zorgde voor een kwaliteitsimpuls ten aanzien van crisisbeheersing bij de gemeenten.
Het normenkader heeft ook bijgedragen aan uniformering binnen de regio. Het kader werd gebruikt als
leidraad, als iets om naar toe te werken en was voor sommige gemeenten een stok achter de deur.
Gemiddeld genomen vinden gemeentesecretarissen en MOV’ers het goed dat er een normenkader is.
Het huidige normenkader is alleen niet meer van deze tijd. Het is te bureaucratisch, te instrumenteel,
te zwart-wit, te star en een aantal normen zijn achterhaald. Een eventueel nieuw ‘normenkader’ moet
uitnodigend zijn en moet de focus leggen op een aantal zaken waarvan we vinden dat iedere
gemeente dit geregeld moet hebben. Een eventueel nieuw ‘normenkader’ staat ook niet voor de
eeuwigheid, maar voor een paar jaar.
3.2 Toekomstige ontwikkelingen
Vanaf 2013 is met het bestuur, met gemeentesecretarissen en MOV’ers veel gesproken over
bevolkingszorg in de toekomst. Het gesprek startte naar aanleiding van een aantal publicaties waarin
6
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een nieuwe visie op bevolkingszorg wordt gepresenteerd:
-

‘Bevolkingszorg op orde – De vrijblijvendheid voorbij’, commissie Bruinooge;
‘Bevolkingszorg op orde 2.0 – Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak’, commissie
Bruinooge;
‘Nodig of overbodig – een fundamentele bezinning op bevolkingszorg in de veiligheidsregio’s Gooi
en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland’;
de referaten van Tom Kniesmeijer (toekomstpsycholoog en initiatiefnemer van de jaarlijkse
Trendrede) en Ira Helsloot (Hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid) tijdens de
themadag van het Algemeen Bestuur september 2013.

3.3 Nieuwe visie op bevolkingszorg
In de scangesprekken is de toekomst van de bevolkingszorg ook aan bod gekomen. Gemiddeld
genomen zijn gemeentesecretarissen en MOV’ers enthousiast over de nieuwe visie op
bevolkingszorg. In deze visie staan zelfredzaamheid, veerkracht en bereidwilligheid van mensen en
de wijze waarop de overheid haar taken hierop afstemt centraal. Ingezien wordt dat gemeenten niet
alles zelf hoeven te regelen, maar dat bepaalde taken beter door anderen uitgevoerd kunnen worden.
De gemeente krijgt een andere rol, die van regisseur.
3.4 Project Bevolkingszorg op orde 2.0
Naar aanleiding van de nieuwe visie op bevolkingszorg zijn binnen de clusters allerlei initiatieven
ontplooid om te kijken naar de invulling van de crisisorganisatie. Het cluster Midden-Holland koerst
aan op een intergemeentelijke crisisorganisatie per 1 januari 2015. In de samenwerkingsverbanden
Bevolkingszorg Regio Leiden en Duin- en Bollenstreek wordt ook gewerkt aan de inrichting van een
crisisorganisatie voor het cluster. Ook in de Rijn- en Veenstreek staat dit bij de MOV’ers op de
agenda. Daarnaast wordt regionaal invulling gegeven aan verschillende communicatiefuncties en de
informatiemanagementtaken.
Naar aanleiding van al deze ontwikkelingen heeft de regiegroep gemeentesecretarissen de
Coördinerend Functionaris, het BGC en de MOV’ers verzocht om het thema ‘Bevolkingszorg 2.0
Hollands Midden’ uit te werken en de resultaten daarvan voor te leggen aan het plenair overleg
1
gemeentesecretarissen aan het einde van dit jaar. Het project behelst de uitwerking van een
efficiëntere en effectievere organisatievorm van de gemeentelijke bevolkingszorgprocessen in het
kader van de nieuwe visie. Daarnaast wordt bekeken hoe het normenkader geactualiseerd of
aangepast kan worden. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de vereisten uit de Wet
veiligheidsregio’s, de ambities uit het regionaal beleidsplan, de uitkomsten van de scangesprekken en
de uitgangspunten in het Regionaal Crisisplan. Ook wordt het toetsingskader van de Inspectie VenJ
meegenomen in dit project.
3.5 Beschouwing van het normenkader
Naar aanleiding van de scan is gekeken naar de normen uit het normenkader. Op basis van de
scangesprekken en de resultaten van de scan kunnen wel al uitspraken worden gedaan over de
huidige normen (zie bijlage 1). Er zijn gedachten gevormd over welke normen kunnen vervallen; welke
normen goed zijn om te behouden en anders te formuleren; en welke normen nader bezien moeten
worden in het kader van de ontwikkeling naar Bevolkingszorg 2.0.
Uiteraard wordt in het kader van het bovengenoemde project het hele normenkader onder de loep
genomen. In het project Bevolkingszorg 2.0 worden alle normen verder bekeken. De resultaten van de
scan zijn dan ook input voor dit project.

4. Proces van de 2-meting scan gemeentelijke processen
4.1 Doel
Het doel van de scan is inzicht krijgen in de (kwaliteit van de) huidige crisisorganisaties om door te
kijken naar een meer hedendaagse bevolkingszorg. Van gedachten wisselen over waar we staan en
waar we heen willen, van nu naar de toekomst.

1

Uit: ‘Bevolkingszorg op orde 2.0 – Hollands Midden versie 1.2’, BGC, 11 juni 2014.
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4.2 Onderzoeksteam en manier van onderzoek
In het kader van de scan zijn alle gemeenten bezocht door een onderzoeksteam. De gemeenten van
de Krimpenerwaard zijn hierbij als één gemeente beschouwd. Voor gemeente Alphen aan den Rijn
geldt de scan, vanwege de fusie met Boskoop en Rijnwoude per 1 januari 2014, als ware het een
nulmeting in plaats van het vervolg op de eerder gehouden metingen.
Het onderzoeksteam (een gemeentesecretaris, een of twee MOV’ers en een of twee BGCmedewerkers) werd samengesteld uit een groep van vier gemeentesecretarissen, vijf MOV’ers en de
medewerkers van BGC. Met name voor de gemeentesecretarissen en MOV’ers was de scan een
mooie gelegenheid om een kijkje te nemen in andermans keuken.
Elk bezoek aan een gemeente startte met een gesprek met de gemeentesecretaris en MOV’er.
Daarna werden gesprekken gevoerd met een hoofd van een proces, een teamleider en een aantal
medewerkers. Van het bezoek aan een gemeente is een rapportage gemaakt. Nadat eventuele
aanvullingen van de gemeentesecretaris en MOV’er waren verwerkt in de rapportage, is een definitief
exemplaar toegestuurd aan deze gesprekspartners.
4.3 Evaluatie van het proces
Het onderzoeksteam heeft het proces van de scan met elkaar geëvalueerd. De onderzoekers zijn van
mening dat:
-

de standaard vragenlijst voor de gesprekken een goed startpunt was;
de voorbereiding door de MOV’ers van de bezochte gemeenten goed was;
het enthousiasme en de betrokkenheid van de gesprekspartners groot was;
de opbouw van de gemeentelijke rapportages goed is;
de rapportages onvoldoende gemeentespecifieke zaken aangeven.

Deze evaluatiepunten zijn leerpunten voor eventuele onderzoeken bij de gemeenten in de toekomst.
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Bijlage 1: Gedachten over normen op basis van de scan
Normen die kunnen vervallen
2
- BT / TBZ / Sectie Bevolkingszorg ROT bestaat uit bepaalde leden
1
- Per proces aantal functies vastgesteld en 3 mensen per functie benoemd
3
- Faciliteiten crisisruimtes BT / TBZ ieder kwartaal getest
4
- Noodstroomvoorziening gemeentelijk crisiscentrum
- Medewerkers hebben een rampenidentificatiepas
1
- Gemeenten maken gebruik van RCP
1
- Gemeentespecifieke uitwerkingen RCP vastgesteld
1
- Medewerkers zijn bekend met de voor hen relevante plannen
1
- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd en gecommuniceerd
1
- Opkomsttijden en piketten
5
- Crisisorganisatie opgeleid en geoefend om netcentrisch te werken en kan LCMS hanteren
5
- BT / TBZ houden eigen beeld bij en stellen dit beschikbaar voor het totaalbeeld (LCMS)
- Gebruik bronbestanden
- Medewerkers volgen jaarlijks een training of oefening
Normen om te behouden en anders te formuleren
- Gemeente stelt tijd beschikbaar voor voorbereiding op crisisbeheersing
- Min. x fte MOV per gemeente (afhankelijk van aantal inwoners)
- Aansluiting op NCV en minimaal tweemaandelijks testen
- Voorbereide crisisruimtes BT / TBZ, die binnen 55 minuten na alarmering zijn ingericht
- Uitwijkregeling met naburige gemeente
- Evaluaties van oefeningen en incidenten verwerken in plannen
- Alarmerings- en opkomstoefeningen
- Medewerkers zijn voldoende opgeleid
- Trainingen en oefeningen worden geëvalueerd om verbeteringen aan te brengen in de
crisisorganisatie
Normen om te bezien in het licht van Bevolkingszorg op orde 2.0
6
- Crisisorganisatie in staat 72 uur continu te kunnen functioneren
- Aanwijzen opvanglocaties, die binnen 45 min. beschikbaar zijn, en voorzien zijn van noodstroom
- Gemeenten beschikken over een aantal plannen als plan voor juridische ondersteuning
- Afspraken met partners (derden)
- Opkomsttijden bekend gemaakt aan medewerkers crisisorganisatie
- Informatiemanagement / Informatievoorziening

2

Staat beschreven in het Regionaal Crisisplan.
Door dagelijks gebruik is apart testen niet noodzakelijk.
4
Kostenaspect.
3

5
6

Staat beschreven in het Referentiekader netcentrisch werken.
Volgens Wvr gaat het om ‘onafgebroken functioneren’. Dit wordt meegenomen in project Bevolkingszorg 2.0.
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Bijlage 2: Overzicht van de resultaten van een aantal normen – per 1-4-2014

10
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B.10
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Herinrichting Specialistische
Spoedeisende Zorg
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

C.H.C. van Steensel –
van Hage (GHOR)
14 november 2014

B.10

Bijlage(n):

-

J. Wienen (DB)
J. Bernsen (VD)
Nvt

Status:

Informatief

Datum:

Nvt

2. Toelichting
In 2011 is een hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarin is afgesproken dat partijen
samen werken aan de concentratie en spreiding van zorg om de kwaliteit, doelmatigheid en
innovatie van die zorg te vergroten. Begin 2013 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het
rapport “Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg” gepubliceerd. Op basis van deze visie heeft ZN in het
hele land gesprekken op gang gebracht over de concentratie van complexe spoedzorg. (bijv.
spoedzorg na een hartinfarct of herseninfarct). ZN stelt dat door de complexe spoedzorg anders
te organiseren, de kwaliteit en doelmatigheid van die zorg kan verbeteren.
Daar de opgeschaalde zorg / geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises gebaseerd is op
de reguliere spoedeisende zorg, zijn bovengenoemde ontwikkelingen van invloed op de GGD-en,
veiligheidsregio`s en veiligheidsberaad.
In september 2013 hebben de ziektekostenverzekeraars de plannen geïntroduceerd in het ROAZWest, onze regio. Afgesproken is dat de ziektekostenverzekeraars hun voorstellen zouden
bespreken met de afzonderlijke zorginstellingen. In het voorjaar 2014 heeft het gesprek
plaatsgevonden met de directeuren publieke gezondheid Haaglanden en Hollands Midden daar
vertegenwoordigd door A. van Dijk, directeur publieke gezondheid Haaglanden.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wijst ZN op mogelijke mededingingsrisico`s: zijnde
gebrek aan keuzevrijheid voor patiënten en verzekerden. De ACM heeft ZN opgeroepen de
plannen te onderbouwen met onafhankelijke kwaliteitsstandaarden. ZN heeft het
Kwaliteitsinstituut gevraagd standaarden en richtlijnen vast te stellen voor de spoedeisende zorg
en wacht de resultaten af.
De beide directeuren publieke gezondheid Hollands Midden en Haaglanden hebben dit
onderwerp geagendeerd in het eerstvolgende ROAZ- platform op 24 september a.s.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
N.v.t.
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B.11
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Audit GHOR 2014

Voorstel t.b.v. vergadering:
Agendapunt:

Dagelijks bestuur VRHM
B.11

Portefeuille:

J. Wienen (DB)
J. Bernsen (VD)
n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld
door:
Datum:
Bijlage(n):

C.H.C. van Steenselvan Hage (GHOR HM)
30 oktober 2014
geen

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Op 19 september jl. is de periodieke audit geweest voor de GHOR HM. Deze tussenliggende
audit is van belang voor het behoud van het certificaat. Het aandachtsgebied was het “lerend
vermogen in de organisatie” specifiek gericht op het dossier OvDG (operationele functie Officier
van Dienst Geneeskundig) en de relatie tussen het GHOR- bureau met haar omgeving.
Als sterke punten zijn naar voren gekomen:
a. Afspraken over visitatie en zelfevaluatie vormen een basis gelegd voor coördinatie en regie
binnen de witte kolom;
b. Multidisciplinaire voorbereiding op Ebola laat zien dat de opgebouwde relaties snel schakelen
mogelijk maakt;
c. De communicatie adviseur wordt vaak betrokken bij externe berichtgeving en bewaakt de drie
kernwaarden (verbinden, kennismakelaar, adviseur);
d. Kennisbijeenkomsten op bestuurlijk en operationeel niveau voor verpleeg- en
verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg (zorgcontinuïteit);
e. Landelijk netwerk opgezet voor zorgcontinuïteit;
f. Bestemmingsreserve voor opvolging van OvDG-en die de komende jaren uitstromen;
g. Alternatief traject ingezet om persoonlijke effectiviteit van piketfunctionarissen te vergroten;
h. Dossiervoering Opleiden Trainen Oefenen is op orde (dus ook OvDG- functie);
i. Consequent evalueren van inzetten leidt tot adequate registratie en snelle communicatie van
verbeterpunten naar GHOR- planvorming.
Verbeterpunten zijn:
a. Gestructureerd inwerkprogramma voor OvDG opzetten.
b. Afspraken tussen GHOR en RAV HM over planning uitdiensttreding piketfunctionarissen
Resultaat:
De auditor gaf de waardering “boven gemiddelde score”

3. Implementatie en communicatie
De resultaten zijn besproken met alle medewerkers. Monitoring vindt plaats via het werkoverleg.
Informatie over de audit is in een nieuwsbrief op de website geplaatst.

4. Bijlagen
Geen.
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B.12
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Voordracht lid Bestuurlijk
overleg huiselijk geweld
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

P. Kessels (VB)

Datum:

13 november 2014

B.12

Bijlage(n):

-

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

2. Toelichting
Namens de veiligheidsregio zijn in 2010 de DB-leden F. Buijserd en E. Timmers voorgedragen als
leden van het Bestuurlijk overleg huiselijk geweld. Door het vertrek van deze DB-leden is een
vacature ontstaan. Door het Bestuurlijk overleg is aangegeven dat één vertegenwoordiger
namens de veiligheidsregio adequaat is.
Gelet op de nieuwe DB-portefeuilleverdeling is in het DB VRHM van 18 september besloten om
mevrouw K.M. van der Velde (sociale veiligheid) voor te dragen als lid van het Bestuurlijk overleg
huiselijk geweld Hollands Midden.

3. Kader
Het beleid rond huiselijk geweld en kindermishandeling wordt al langere tijd op het niveau van
Hollands Midden vormgegeven.
Het Bestuurlijk overleg huiselijk geweld is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit zorg en
veiligheid. De vaste bezetting bestaat uit twee portefeuillehouders van de centrumgemeenten
voor vrouwenopvang en huiselijk geweld Gouda en Leiden, de verantwoordelijk portefeuillehouder
geweld van de politie Hollands Midden, een officier van Justitie van het Openbaar Ministerie en
de directeur van de GGD Hollands Midden.
Daarnaast hebben twee bestuurders uit de regio Hollands Midden zitting in het bestuur, één
vanuit veiligheid (VRHM) en één bestuurder vanuit zorg (RDOG)

4. Implementatie en communicatie
De voordracht van mevrouw K.M. van der Velde is schriftelijk gemeld aan het Bestuurlijk overleg
huiselijk geweld.

Agendapunt B.12 AB VRHM 13-11-2014

