PROGRAMMA THEMABIJEENKOMST
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Donderdag 19 februari 2015
Locatie:

Stadhuis Alphen aan den Rijn
Vergaderkamer II
Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn

09.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

09.30 uur

Welkom en opening
De heer H. Lenferink, voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden

09.35 uur

Besluitvormend deel van de bijeenkomst
1. Aanwijzing van mevrouw L. Spies als lid van het Dagelijks Bestuur
(1 bijlage)
2. Begrotingsuitgangspunten VRHM en GHOR 2016
(2 bijlagen)

Meningvormend deel van de bijeenkomst
10.00 uur

Presentatie Herijking regionaal risicoprofiel
Mevrouw J. Vos-Smit, projectleider

10.30 uur

Presentatie De Hoogheemraad- en Waterschappen als crisispartner van
de Veiligheidsregio Hollands Midden
Door Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

11.00 uur

Ondertekening convenant inzake de samenwerking tussen
Veiligheidsregio Hollands Midden en de Waterschappen
Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met betrekking tot risico- en
crisisbeheersing in de regio Hollands Midden
Door de dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland, de dijkgraaf
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de dijkgraaf
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Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de voorzitter Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht en de voorzitter veiligheidsregio Hollands Midden
11.30 uur

College Maatschappelijke onrust en media
Door dr. J. van Ginneken, media- en massapsycholoog

12.30 uur

Afsluiting
De heer H. Lenferink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Aansluitend wordt een broodje geserveerd.
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Toelichting programma:

Presentatie Herijking regionaal risicoprofiel
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. Aangezien het huidige Regionaal Risicoprofiel geldt voor de periode 2012-2015, is
gestart met de herziening van het huidige Regionaal Risicoprofiel. Inmiddels is het eerste
tussenproduct afgerond door oplevering van een concept ‘risico-inventarisatie’ en ‘risicobeeld en
risicoduiding’ voor de risicoanalyse. Volgens plan van aanpak wordt het bestuur geïnformeerd over
de stand van zaken en gevraagd zich een mening te vormen over het voorstel om 13 van de 25
crisistypen verder uit te werken in de risicoanalyse en te plaatsen op het risicodiagram:
Bedreiging volksgezondheid (dierziekten overdraagbaar op mens)
Evenementen
Incidenten in tunnels
Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
Incidenten met giftige stof in open lucht
Natuurbranden
Overstromingen
Verkeersincidenten op land
Verstoring drinkwatervoorziening
Verstoring energievoorziening
Verstoring openbare orde
Verstoring telecommunicatie en ICT
Ziektegolf

Presentatie De Hoogheemraad- en Waterschappen als crisispartner van de Veiligheidsregio
Hollands Midden
De vier Hoogheemraad- en Waterschappen in Hollands Midden en de veiligheidsregio werken al
jaren samen bij incidenten. Tijdens de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur wordt het
nieuwe convenant ondertekend (zie volgend programmaonderdeel). In een korte presentatie lichten
de Hoogheemraad- en Waterschappen toe wat hun taken en bevoegdheden zijn (waterbeheer), hoe
hun calamiteitenorganisatie werkt en zal een concrete casus (waterbezwaar in Alphen zomer 2014)
uitgelicht worden.

Ondertekening convenant inzake de samenwerking tussen Veiligheidsregio Hollands Midden
en de Waterschappen Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht met betrekking tot risico- en crisisbeheersing in de regio Hollands
Midden
Om de samenwerking tussen de Veiligheidsregio en de Waterschappen te optimaliseren tijdens de
(voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing, is voorliggend convenant opgesteld. De
VRHM heeft samen met Hoogheemraadschap Rijnland als coördineerde Waterschap de
voorbereidingen getroffen voor het ondertekenen en implementeren van het convenant. De overige
Waterschappen zijn Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,
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Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en zijn
eveneens betrokken geweest bij de voorbereiding op het voorliggende convenant.
Het huidige convenant met de waterschappen is ondertekend op 17 april 2008. Conform de cyclus
van 4 jaar is in 2014 de actualiteitswaarde van de samenwerkingsafspraken in dit convenant
beoordeeld. Het nieuwe convenant is opgesteld aan de hand van het landelijke modelconvenant
‘Rijkswaterstaat en Waterschappen’ dat door het Veiligheidsberaad ontwikkeld is. Hiermee worden
o.a. ook de onderwerpen risicobeheersing, communicatie, opschalingsstructuur en netcentrisch
werken benoemd.
Het Dagelijks Bestuur heeft het convenant vastgesteld op 30 januari jl. (zie bijlage). De ondertekening
vindt plaats tijdens de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 19 februari 2015.

College Maatschappelijke onrust en media
Het aantal fysieke crises nemen de laatste jaren steeds meer af. Daar tegenover staat een sterke
toename van het aantal incidenten dat voor grote maatschappelijke ontrust zorgt. Mede dankzij
sociale media verspreiden stemmingen en emoties zich razendsnel over de wereld. De snelheid en
de mate waarin mensen elkaar beïnvloeden, heeft grote invloed op de realiteit. We zien
verschuivingen in de publieke opinie optreden en revoluties beginnen op Facebook.
Dr. Jaap van Ginneken, media- en massapsycholoog en auteur van een groot aantal publicaties op
het gebied van de massapsychologie, laat zien hoe deze stemmingsbesmetting te werk gaat. Welke
psychologische factoren hierbij een rol spelen, hoe moderne media ingezet wordt in het beïnvloeden
van stemmingen en welke kansen en bedreigingen er kleven aan de massale inzet van deze media.
Van Ginneken zal ook oplossingen aandragen voor bestuurders die worden geconfronteerd met
maatschappelijke onrust.

BIJLAGEN:
1.
Benoeming DB-lid L. Spies (1 bijlage)
2.
Begrotingsuitgangspunten VRHM en GHOR 2016 (2 bijlagen)
3.
Convenant Waterschappen (1 bijlage)
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