2.

Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

2 april 2015
10.00 - 13.30 uur
(incl. lunch)
Raadszaal, Stadhuis Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslagen AB 13 november 2014 en 19 februari 2015
en bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen (mondeling)
6.
Terugkoppeling Veiligheidsberaad

_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Multidisciplinair beleidsplan Informatiemanagement
Meningvormend
A.2
Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden (mondeling)
A.3
Strategische Agenda versterken Veiligheidsregio’s
Informatief
A.4
Nulmeting Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
A.5
Herijking Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden
A.6
Aangepaste procedure NL-Alert VRH en VRHM

A.7
A.8
A.9
A.10

Overzichten OOV-Alert, Noodcommunicatievoorziening en Schade jaarwisseling
2014-2015
Regionale Evenementenplanningskalender
Wijziging besluitvormingsproces werkplannen multidisciplinaire werkgroepen
Terugblik themabijeenkomst AB VRHM 19 februari 2015 (mondeling)

____________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Bevolkingszorg op orde Hollands Midden 2.0
B.2
Jaarbericht GHOR HM 2014
Informatief
B.3
Korpswerkplan 2015 Brandweer Hollands Midden
B.4
Werkplan 2015 Oranje Kolom Hollands Midden
B.5
Uitvoeringsplan Geneeskundige hulpverlening 2015
B.6
Werkplan 2015 Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) GHOR HM
B.7
Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS)
B.8
Huiselijk geweld
B.9
Kazernevolgordetabel (KVT) 2015
_____________________
Rondvraag
Sluiting
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3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Plaats:

13 november 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. Bericht van
verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Noordwijk, Katwijk, Vlist, Gouda en
Nederlek.
Met ingang van 1 januari 2015 worden de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist samengevoegd tot de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Het AB
neemt afscheid van dhr. Van Erk,
mw. Van der Kluit, dhr. De Priëlle, dhr. Bonthuis en mw. Evenhuis. De heer Bruinsma neemt
als waarnemend burgemeester afscheid van de Gemeente Alphen aan den Rijn en wordt
opgevolgd door mevrouw
L. Spies als burgemeester. De heer Bruinsma wordt burgemeester van de Gemeente
Krimpenerwaard.
Dhr. Van Erk volgt de heer Broekhuis op als burgemeester van Hillegom.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik de scheidende AB-leden te danken voor
hun inzet gedurende de afgelopen jaren.

2.

Vaststellen agenda
De agenda is uitgebreid met twee nazendingen. Agendapunt B.4 komt te vervallen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 27 maart 2014 en bespreken actiepunten
Dhr. Waaijer verzoekt om rectificatie van zijn uitspraak bij agendapunt B.4 waarbij ten
onrechte verondersteld werd dat de Strijknorm niet zou zijn gebruikt.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Kats deelt het Algemeen Bestuur mee dat zich spanningen voordoen tussen directie en
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OR brandweer. Hij heeft gesproken met de voorzitter van de OR die zich genoodzaakt heeft
gezien zijn functie neer te leggen. Binnenkort vindt overleg plaats met directie en OR om uit
te vinden waar de spanningen hun oorsprong vinden. Vanuit zijn bestuurlijke functie als
portefeuillehouder zal de heer Kats bij dit overleg aanwezig zijn. De directie heeft behoefte
aan een sparringpartner. De OR wil pas praten over onderwerpen als er volledig inzicht is.
Hierdoor ontstaan misverstanden en komen zaken minder makkelijk voor elkaar dan men had
gehoopt.
6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter staat stil bij de strategische agenda.
De komende jaren wordt voor een aantal inhoudelijk strategische thema’s landelijk aandacht
gevraagd. Met de minister zijn drie thema’s vastgelegd waarop samengewerkt gaat worden,
te weten;
• Water en evacuatie
• Continuïteit van de samenleving
• Kernenergie
Ook is er een aantal thema’s genoteerd waar de Veiligheidsregio’s zelf mee aan de slag
gaan, te weten;
• Kwaliteit en vergelijkbaarheid – een van de vragen die door het ministerie is gesteld is om
de regio’s met elkaar te kunnen vergelijken. De thema’s waarop Veiligheidsregio’s zich
met elkaar willen vergelijken zijn grotendeels geïnventariseerd.
• Bevolkingszorg – De afgelopen jaren is hier veel energie in gestoken. De ene regio is er
echter verder mee dan de andere. Omdat Hollands Midden zich in de middenmoot
bevindt zal hier actie op ondernomen moeten worden.
• Civiel Militaire Samenwerking – Professionalisering van dit project is niet eenvoudig. Er is
een overzicht gemaakt wat verspreid wordt. De daarin opgenomen thema’s kunnen in
een AB-vergadering worden doorgenomen.

Algemeen
AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Implementatie convenant en coördinatieplan Dijkring 14, 15 en 44
Er zijn geen opmerkingen.
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.

A.2

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015
Dhr. Bruinsma suggereert dat in plaats van het aanpassen van tijden waarop vuurwerk
afgestoken mag worden ook bepaalde delen van een gemeente vuurwerkvrij gemaakt kunnen
worden, wat wellicht makkelijker is.
Dhr. Kats antwoordt dat hij in een nieuwsblad heeft gelezen dat een collega dit ook heeft
gedaan waar een roep vanuit de samenleving aan afgemeten kan worden. In
plattelandsgemeenten met meerdere kernen en onvoldoende capaciteit is het sowieso
moeilijk om ook maar enig toezicht te houden. Als één van zijn kernen vuurwerkvrij wordt
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gemaakt dan zal een andere kern dit ook willen. Capaciteit om vijf tot zes kernen tegelijk te
bewaken op handhaving ontbreekt echter.
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.

Meningvormend
A.3

Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden (functioneren, uitkomsten landelijke
nulmeting en regionale kwartiermaker) (mondeling) door de heer De Boer.
Dhr. de Boer geeft een korte toelichting op de problematiek die de verhuizing van de
Meldkamer naar de Yp met zich heeft meegebracht. Knelpunten in de techniek, behalve
gebruikelijke restpunten, zijn zo veel mogelijk opgelost. De aanrijtijd van de ambulancezorg
liep in eerste instantie op ten gevolge van de ingebruikname van nieuwe systemen en
onduidelijkheden. Thans laten de tijden weer een reductie zien. Het ligt in de verwachting dat
men voor het eind van het jaar terug kan zijn op het oude niveau.
Dhr. Waaijer vraagt of men klaar is voor grootschaligheid zoals bijvoorbeeld Oud en Nieuw.
Dhr. de Boer licht toe dat dit zeker het geval is. Daar waar het vermoeden leeft dat er dingen
nog niet helemaal zijn opgelost realiseert men thans back-ups.
Dhr. Kats merkt op dat hij kritisch bevraagd wordt door zijn gemeenteraad over de
hoeveelheden in te zetten mensen en plekken. Ook merkt hij op dat er gebieden bestaan
waar in het verleden specifieke afspraken over zijn gemaakt. Hij hoort graag of de afspraken
uit het oude systeem zijn overgenomen in het nieuwe systeem.
Dhr. Bernsen merkt op dat de aanrijtijden van de ambulance nauwkeurig worden
gemonitord. Op dit moment beschikt men nog niet over de meest actuele cijfers. Bewerking
van de cijfers naar een overzicht laat gemiddeld een maand op zich wachten. Inderdaad is
geconstateerd dat de aanrijtijden in eerste instantie achteruit zijn gegaan. Dit betekent dat als
prestaties straks naast elkaar worden gelegd de uitkomst zal zijn dat er minder gepresteerd is
dan vorig jaar. Ooit heeft een dagblad uitgezocht hoe het met de aanrijtijden in Nederland
gesteld is. De gemeente Leiden kwam daarbij als beste uit de bus. Door de problematiek
rondom de overgang van de MKA valt te verwachten dat Leiden dit jaar laag zal eindigen.
Een dergelijke terugval zal zeker vragen opleveren. Het gegeven is derhalve ook besproken
in het bestuur van de RDOG. Er ligt een voornemen een schrijven rond te doen gaan. Deze
brief kan als leidraad dienen om de raden van antwoorden te voorzien. Waar nodig kunnen
de GMK en de RAV helpen om extra duidelijkheid te scheppen. Men moet echter niet uit het
oog verliezen dat bepaalde dingen die zich voor hebben gedaan na de overgang van de MKA
naar de Yp zich ook voor hadden kunnen doen binnen de oude situatie.

Informatief
A.4

Stand van zaken voorbereiding Ebola (mondeling)
Dhr. Bernsen licht de stand van zaken toe aan de hand van een presentatie. Aansluitend zijn
de volgende opmerkingen gemaakt.
Mw. van der Velde en dhr. Van der Kamp vragen aandacht voor de discussie “beheersing
maatschappelijke onrust” en “olievlekproblematiek”. Beiden hebben in hun eigen gemeente
veel werk gehad aan het beheersen van deze onderwerpen als gevolg van de twee artsen die
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daar verbleven in zelf gekozen quarantaine en het openbaren van Malaria bij een van de
twee artsen. Van te voren was al geconcludeerd dat de kans dat de artsen Ebola zouden
kunnen ontwikkelen nihil was. Toen een van de artsen Malaria kreeg was het moeilijk de
‘geest in de fles te houden’.
De voorzitter suggereert dat communicatief omgaan met dit soort zaken een interessant
onderwerp kan zijn voor een volgend thema AB.
Dhr. Bernsen licht toe dat protocollen zo veel mogelijk met elkaar gemaakt worden waarbij
veel aandacht wordt besteed aan probleembeheersing.
De voorzitter voegt toe dat men vooral aan de primaire DPG-lijn vast moet houden om
uitbreiding van problemen te voorkomen.
A.5

Evaluatie Samen Sterker
Er zijn geen opmerkingen.

A.6

Informatiekaart partners ‘Defensie’
Er zijn geen opmerkingen.

A.7

Informatiekaart definitieve situatie Verdiepte ligging A4
Mw. Driessen heeft getracht de extra toegang bij Rijkswaterstaat, zoals die er was, te
behouden. Eerder schijnt besloten te zijn dat deze toegang niet nodig is. Een complicerende
factor is echter dat het geen tunnel betreft maar een bak. Graag ondersteunt zij ieder initiatief
wat naar voren komt.
De voorzitter merkt op dat dit wellicht onder bestuurlijke aandacht van Rijkswaterstaat kan
worden gebracht.

A.8

Plan van aanpak herziening Regionaal Risicoprofiel
De heren Van der Kamp en Bruinsma suggereren dat het onderwerp “maatschappelijke
onrust” misschien meegenomen kan worden in het Risicoprofiel.
Dhr. Bernsen meent dat dit al in het risicoprofiel is opgenomen, maar dat het vooral gaat om
de vraag hoeveel aandacht en welke aandacht er aan besteed wordt. Bij het risicoprofiel gaat
het voornamelijk om de impact en de kans dat het zich voordoet. Veel doden bij
maatschappelijke onrust zou voor kunnen komen, maar dit zal zich voornamelijk manifesteren
bij gedrang in menigten. Als men ervan uitgaat dat men meer moet investeren omdat dit helpt
bij maatschappelijke en politieke schade dan dient zich een interessante vraag aan die zich
voornamelijk richt op communicatie waarbij de discussie of men bereid is om te investeren in
complicaties leidend is.
Dhr. Cremers wil toevoegen dat er momenteel discussies plaatsvinden rondom IS
(Islamitische Staat) en Sinterklaas die in grote steden mogelijk tot risico’s kunnen leiden. In
deze kwestie is geen sprake van een objectief probleem. Een subjectief probleem zou echter
wel tot een objectief probleem kunnen leiden. Hij wil er op wijzen dat het fysieke aspect
slechts het meest risicovolle aspect lijkt.
De voorzitter kan zich er in vinden dit voorstel mee te nemen.

A.9

Tweede voortgangsrapportage VRHM (januari – juli 2014)
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.
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Besluitvormend
B.1

Nieuwe brandweerkazerne Leiden Noord
Mw. Driessen en de heer Waaijer voeren het woord i.v.m. het besluit “Nieuwe
brandweerkazerne Leiden Noord”. Er wordt een beroep gedaan op passend respect wat
recht doet aan de emotionele beleving van de betrokkenen.
Hieronder volgt een beknopte letterlijke weergave van hetgeen in de vergadering door de
verschillende sprekers is ingebracht en de daar op volgende antwoorden.
Mw. Driessen: “Voor mij ligt een voorstel met een historische opbouw. Na drie jaar
burgemeester te zijn van Leiderdorp ben ik mij er van bewust dat het een gemeente is waarin
zich objecten bevinden zoals een A-4 tunnelbak, een groot streekziekenhuis, een
verzorgingstehuis met immobiele mensen en een historische dorpskern die zorgvuldige
aandacht behoeven. Leiderdorp is ook een gemeente waar verteld moet worden dat men tot
de Cebeon-min gemeenten behoort en twee tot drie jaar extra moet betalen. Om tot slot te
moeten vertellen dat de brandweerkazerne gesloten zal worden valt niet mee. Toch zal ik
vandaag in de hoedanigheid van AB-lid vóór dit voorstel stemmen. Als lid van het DB kan ik
betogen dat het een goed onderbouwd voorstel is waarvan de cijfers kloppen. Om dit te
verifiëren is een second opinion uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met diverse experts.
Het is droevig te moeten constateren, ondanks dat de vrijwilligers erg hard hebben gewerkt
aan de KVT om bepaalde gebieden te kunnen behouden, dat de cijfers kloppen. Ook de 3%
multiplyer, wanneer zich verschillende branden tegelijk voordoen, is weggewuifd door de
uitkomst van de cijfers. Desondanks wil ik hier toch bespreekbaar maken hoe de beslissing
en de daaruit voortvloeiende handelwijze ervaren wordt door de betrokkenen.
In een brief, opgesteld in samenspraak met collega Waaijer, is gevraagd om gepubliceerde
zinsnedes aan te passen die geen recht doen aan het respect wat wij allen hebben voor de
vrijwilligers. Helaas zijn vrijwilligers en andere nauw betrokkenen in de schriftelijke
communicatie geconfronteerd met drie tekstblokken waarin twee dezelfde zinnen in hetzelfde
document zijn gebruikt. De boodschap in deze zinnen is dat collega’s goed gemotiveerd zijn
en goed opgeleid, waar het echter bij blijft. Er is nadrukkelijk verzocht het document aan te
passen zodat het emotioneel “recht” zal doen aan de situatie. Omdat hier tot op heden nog
niets op is ondernomen zie ik nieuwe moeilijkheden voor wat betreft de emotionele beleving
rondom deze toch al droevige beslissing. Als men verder kijkt ziet men dat de bezuinigingen
die ingebouwd zijn, en waar de rol van de vrijwilligers in is betrokken, een dusdanige
kostenreductie laten zien ten opzichte van de huidige situatie dat het moeilijk te begrijpen valt
dat een groot percentage vrijwilligers waar de brandweerzorg in Nederland op drijft, niet
gehandhaafd wordt of kan worden. Derhalve zou de bijlage mijns inziens anders opgesteld
moeten worden en meer moeten spreken over wat er daadwerkelijk speelt, namelijk: de
brandweer spant zich bijzonder in om te proberen de vrijwilligers te betrekken in het geheel
en ook dat er geen verschil wordt gemaakt tussen vrijwilligers op de ene plek en vrijwilligers
op de andere plek. Het is uiteraard eenvoudig mensen die naast hun vijfdaagse werkweek
nog een dag meedraaien in het weekend als vrijwilliger met een dergelijke motivatie in de
besluitvorming te betrekken. Als burgemeester ga ik echter ook over de mensen die het veel
moeilijker hebben met het dichtgaan van de kazerne en een andere weg moeten kiezen nu er
een hobby wegvalt die ook nog eens zeer veel tijd van het gezin heeft gevraagd. Ik ben dan
ook van mening dat het communicatiestuk in het geheel geen recht doet aan waar wij als
burgemeesters om vragen en dat het op geen enkele manier beschrijft wat de inzet van de
vrijwilligers betekent.
Over de nieuw te bouwen kazerne wil ik graag nog het volgende delen. Er is goed gekeken
naar de voorstellen voor de nieuw te bouwen kazerne aan de hand van thans beschikbare
informatie, met name de onderbouwing van het investeringsbedrag. Namens de gemeente
Leiderdorp wil ik vragen om de voortgang van dit proces goed te bewaken en ook om een
second opinion te laten uitvoeren op het investeringsbedrag om later grote overschrijdingen
te voorkomen. Een voorbeeld is infrastructuur op één van de drukste plekken van Leiden
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waar de kazerne gebouwd zal worden. Ik wil hier nadrukkelijk aandacht voor vragen.
Tot slot dank ik de heer Baardscheer hartelijk voor zijn medewerking in de communicatie.
Hierdoor heb ik er uiteindelijk toch voor kunnen zorgen goed onderbouwd mee te kunnen
stemmen met dit voorstel en heb ik een symbolische tegenstemming kunnen vermijden.
Tevens heeft dit mij de kans geboden om buitengewoon goed geïnformeerd in deze
vergadering te participeren en heeft het geholpen om mijn gemeenteraad degelijk te kunnen
informeren.”
Dhr. Waaijer sluit zich aan bij het betoog van mevrouw Driessen en maakt van de
gelegenheid gebruik ook andere denkwijzen te delen.
“Er is uitgebreid gekeken naar de brandweerzorg, ook aan de hand van een second opinion,
waarbij de overtuiging leeft dat de nieuwe kazerne in termen van dekking een verbetering is.
Het ligt echter zwaar op de maag dat de vrijwilligers die met deze beslissing zijn gemoeid
onderbelicht blijven, wat een vertrekpunt is in deze discussie. Ik heb het gevoel dat de
brandweerorganisatie redeneert vanuit een beroepssituatie en dat het kader van denken is:
er komen vrijwilligers bij. Er wordt namelijk gesproken over ‘aanvullende taken uit te voeren
door vrijwilligers’. Ik mis flexibiliteit en creativiteit in het denken van de brandweer die de
vrijwilliger meer recht zou doen. De vrijwilliger die bereid is zich in te zetten wordt
automatisch ingedeeld in een 24 uurs- dienst. De creativiteit om iemand in het weekend in
bijvoorbeeld in een 12 uurs-dienst in te delen ontbreekt naar mijn mening nog. Dit zou
wellicht een mogelijkheid kunnen zijn, maar het past kennelijk niet in het kader van denken.
Als men op een andere meer creatieve manier vrijwilligers inzet dan zijn er misschien grotere
besparingen te behalen. Als je maximaal vrijwilligers inzet zal je mogelijk minder beroeps
nodig hebben. Tot nu toe ben ik van mening dat zowel houding naar de vrijwilliger als attitude
in de stukken niet kloppen en ook niet creatief zijn. Een gelijkluidend commentaar komt terug
via de betrokken vrijwilligers. Meer openheid is derhalve wel wenselijk. Het is overigens beter
te spreken over parttimers en fulltimers. Een vrijwilliger is net beroepsmatig en vakmatig als
een beroepsbrandweer, maar niet fulltime maar parttime.
Het bouwen van de nieuwe kazerne is naar mijn mening een niet te onderschatten en
eenvoudige klus. Om de financiële beheersbaarheid van het project goed in kaart te brengen
en te blijven houden ben ik dan ook een voorstander van bouwmanagement en second
opinion.
Deze opmerkingen ingebracht hebbende stem ik, evenals mijn collega mevrouw Driessen, in
met het voorstel.”
Dhr. Kats, portefeuillehouder, geeft een toelichting op hetgeen hiervoor is ingebracht.
“Vanuit eigen ervaring heb ik veel begrip voor de emotie die de beslissing een kazerne te
moeten sluiten met zich meebrengt. In een vorige gemeente waar ik burgemeester was heb
ik destijds zelf ook de boodschap moeten brengen dat een kazerne gesloten zou gaan
worden omdat deze geen toegevoegde waarde meer had. Als men weet dat mensen iets met
veel plezier en toewijding doen dan valt het zwaar als bestuurder een dergelijke boodschap
te moeten gaan brengen en delen. In dit geval draaide het om bezuinigingen.
Het beginpunt van deze discussie is echter niet geweest dat we afscheid van vrijwilligers
gaan nemen omdat ze te duur zouden zijn. Het beginpunt van deze discussie is geweest dat
er een nieuwe kazerne op een gunstiger plek, in dit geval in Leiden Noord, gebouwd moet
worden om als Veiligheidsregio goede brandweerzorg te kunnen blijven garanderen. Dit is
iets waar we allen primair verantwoordelijk voor zijn.
Vervolgens hebben zowel de DB, als de AB leden nadrukkelijk kunnen volgen wat er is
gebeurd. Er is veel werk verzet om fysieke cijfers, getallen en andere bijkomende zaken te
kunnen motiveren en ik ben blij te merken dat collega’s geen twijfel hebben over de
onderbouwing van de beslissing.
Voorop blijft staan dat het gevoel leeft dat er onvoldoende aandacht is voor het aankomende
vertrek van de vrijwilligers. Ik verwijs dan ook graag naar het document “Aanvullende
maatregelen bij het sluiten van de kazernes”. In het DB is voorgesteld daar wat tekstuele
wijzigingen in op te nemen, maar wellicht moeten we het als bestuurders en directie wat meer
in de houding zoeken dan in de tekst. Het document is niet het exclusieve document wat
beschrijft wat vrijwilligers straks alleen nog ‘mogen‘ gaan doen nadat een kazerne wordt
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gesloten. Het beschrijft maatregelen die de brandweer noodzakelijk acht om in ieder geval die
brandweerzorg zo optimaal mogelijk te kunnen blijven bieden, zowel in Oegstgeest als
Leiderdorp. Daarnaast wordt het vertrek van de vrijwilligers pas over 2,5 jaar geëffectueerd.
Als portefeuillehouder en bestuurder mag u van mij verwachten dat dit zorgvuldig
gecommuniceerd wordt met de vrijwilligers. Ik wil echter de twee verschillende vlakken van
de beslissing nadrukkelijk meenemen in deze discussie.
De hier gedane suggestie om de kosten goed te monitoren zullen worden meegenomen en er
zal kritisch worden gekeken. In het DB is ook over infrastructurele zaken gesproken en de
mogelijke kosten die dit met zich mee kan brengen. Mocht dit zich voordoen dan vallen deze
kosten voor de Veiligheidsregio, de gemeente Leiden of de overheid, uiteraard in goede
harmonie.
De afspraak is voorlopig elkaar hier scherp te houden op het vertrek van de vrijwilligers,
wetende dat niet alle vrijwilligers behouden kunnen worden.”
Aansluitend aan de pleidooien en het antwoord zijn de volgende opmerkingen gemaakt.
Dhr. Cremers neemt geen standpunt in maar vindt de opmerking van de heer Waaijer hoe er
naar de brandweer gekeken wordt, als professionele organisatie waar vrijwilligers zich bij
aansluiten of als vrijwillige organisatie waar professionals bijzondere competenties inbrengen,
op analytisch niveau interessant. Hij stelt voor hier een keer discussie over te voeren.
Mw. Driessen ondersteunt de heer Waaijer ook in deze mening. In Nederland wordt
brandweerzorg immers in 50 tot 80% verzorgd door vrijwilligers. In het kader van die
aantallen vindt zij de opmerking van de heer Waaijer dan ook volkomen terecht. Zij wil er
nogmaals voor pleiten dat er goede tekstuele aanpassingen worden gedaan, ondanks het
welkome pleidooi van de heer Kats.
Dhr. Waaijer dankt de heer Kats eveneens voor zijn beantwoording en is het met hem eens
dat het ook in de houding gezocht kan worden in plaats van uitsluitend in woorden.
Daarnaast brengt hij in dat je een professional als fulltimer kunt zien, maar een vrijwilliger ook
als een parttimer kunt zien.
Hij is van mening dat zijn woorden goed zijn begrepen door collega Cremers.
De voorzitter ziet het belang van het voeren van een dergelijke discussie. Hij wil echter wel
benadrukken dat het complexe en stevige vraagstukken zijn die zeker gelden voor de stad
Leiden. Juist in het verleden isgekozen voor een volledige beroepsbezetting omdat met
vrijwilligers nooit de snelheid en slagkracht bereikt kan worden die in de Leidse situatie
noodzakelijk is. Na Amsterdam, samen met Utrecht en Maastricht bezat Leiden de meeste
ingewikkelde componenten/risico-objecten. Graag geeft hij dit mee omdat het relevant is voor
een eventuele discussie.
Dhr. Kats is van mening dat als je het hebt over parttimers in plaats van vrijwilligers dat er
een groter gevoel van wederkerigheid gecreëerd wordt en dat het minder vrijblijvend klinkt.
Hij is graag bereid een discussie hierover te entameren bij de brandweerdirectie. Hij wil wel
aangeven dat het een derde weg betreft. Het is niet zo dat er een vrijwilligerskorps is
aangevuld met beroeps of een beroepskorps aangevuld met vrijwilligers. In het verleden is op
die plek voor die situatie gekozen voor wat daar noodzakelijk wordt geacht, wat terug te zien
is in het land. Geografisch bekeken wordt het grootste gedeelte van de brandweerzorg door
vrijwilligers gedaan. Als dit afgezet wordt tegen de bevolkingsconcentraties dan wordt het
voornamelijk door beroeps gedaan. Dat is ook noodzakelijk en daarom hebben wij ook de
beroepskazernes in onze regio. Hij zou echter graag met beide collega’s nadrukkelijk
gestalte geven aan de houding ten opzichte van de vrijwilligers.
Dhr. Bruinsma spreekt zijn respect uit voor de collega’s van Leiderdorp en Oegstgeest,
alsmede voor de portefeuillehouder.
De voorzitter sluit de discussie met de opmerking dat de nieuwe kazerne een opvolger is
van drie kazernes en dat dit ook als zodanig met elkaar besloten is. Hij geeft mee deze
gedachte in stand te houden.
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;
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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.

B.2.

Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M)
Dhr. Van der Kamp deelt mee zich op hoofdlijnen te kunnen vinden in de
bezuinigingsvoorstellen. Hij is echter sceptisch over de first responder, waar hij dan ook tegen
stemt. Om de doelstelling te bewaken verzoekt hij terughoudend te zijn met investeringen
totdat men zeker is dat de bezuinigingen behaald zullen worden.
Bij de standaardisering van de voertuigen vraagt hij aandacht voor de problematiek in het
plassengebied. In Bodegraven en Driebruggen staan zeer smalle voertuigen, die gebruikt
worden voor moeilijk bereikbare plekken, op de nominatie om te verdwijnen. Het
standaardvoertuig is voor die situaties te breed.
Dhr. Staatsen deelt mee dat het verlies van twee tankautospuiten in Voorschoten pijn doet,
maar dat vrijwilligers ook bereid zijn naar de rationele kant te kijken. Ondanks dat wil hij toch
aandacht vragen voor de positionering van het HRM beleid.
Dhr. Broekhuis volgt de woorden van de heer Staatsen en is van mening dat er zorgvuldig
omgegaan moet worden met het ‘human capital’ wat de brandweer heeft. Het grootste
gedeelte van de kazernes wordt gerund door vrijwilligers. Weinig aandacht voor de
emotionele kant heeft in Hillegom geleid tot een boze brief aan de raad. Gezien het feit dat de
raad hier al een jaar of vier niet meer over gaat draagt deze handelwijze een signaal in zich.
Hij is blij met de wijze waarop de directie van de Veiligheidsregio hier op heeft ingespeeld. Er
heeft onlangs een gesprek plaats gevonden wat heeft geleid tot meer inzicht en wederzijds
begrip. Verder wil hij er op wijzen dat ook de materiële veranderingen emoties met zich
e
meebrengen. Het kwijtraken van een 2 tankautospuit is moeilijk uit te leggen, vooral als
deze door de eigen gemeente is betaald en er al jaren mee wordt gewerkt.
Dhr. Bonthuis verwijst ter overdenking naar de problematiek rondom de regionalisering van
de politie waar ook zaken met name op de werkvloer niet goed door kwamen. Voor wat
betreft het bereiken van de Cebeonnorm is hij van mening dat het verstandig zou kunnen zijn
om eerst de minder grote voorstellen aan te pakken en te realiseren.
Dhr. Cremers steunt het voorstel in zijn geheel maar maakt de kanttekening dat hij het eens
is met de hier gedane opmerkingen over de HRM problematiek en de benadering van de
vrijwilligers.
Dhr. Bruinsma sluit zich aan bij de woorden van de heer Cremers. Verder is hij van mening
dat de benaming ‘vrijwilliger’ voor verwarring kan zorgen. ZZP’er zou misschien beter op zijn
plaats zijn omdat de ‘vrijwilliger’ immers betaald krijgt. Een andere gedachte is dat er op het
gebied van preventie nog een slag gemaakt kan worden waar het gaat om het thema
brandveilig leven. In gebieden waar kwetsbare doelgroepen wonen zou men brandmelders
aan kunnen bieden.
Dhr. Waaijer sluit zich wat preventie betreft aan bij de woorden van de heer Bruinsma en is
van mening dat daar winst kan zitten. Ook hij pleit voor verstandigheid bij het bereiken van de
Cebeonnorm.
De voorzitter is tevreden met het verloop van het proces. Vanaf de regionalisering heeft men
steeds greep gehad op de dingen die er speelden en is er ook goed naar de organisatie
gekeken. Hij is van mening dat dit complimenten verdient. Vanuit de gemeente Leiden deelt
hij mee dat er kritisch gekeken is naar het bezuinigingspakket maar dat het ook als
overzichtelijk wordt ervaren.
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De taak van first responder lijkt binnen de reguliere zorg niet de meest logische omdat men
over het algemeen ruim op tijd is. Hij deelt echter de mening van de heer Cremers dat er
solidariteit in de besluitvorming moet zitten en dat het goed is om het voorstel compleet te
steunen. Op een aantal nieuwe taken zit een harde uitgave die men niet direct in relatie kan
brengen met bezuinigingen. Deze uitgaven moeten daar echter wel toe gaan leiden. Hij kan
zich er in vinden dat fasering een positieve rol zou kunnen spelen in het te lopen proces maar
wil wel meegeven dat investeringen zoals first responder, personenvoertuigen, kleinere
busjes etc. met elkaar samen hangen.
Presentatie first responders door de heer Van Rijn van de RAV
De heer van Rijn licht de rol van de first responder toe aan de hand van een presentatie.
Aansluitend zijn de volgende vragen gesteld.
Mw. Breuer vraagt of de rol van first responder de ruimte in het dekkingsplaatje van de
ambulances past.
Dhr. Van Rijn deelt mee dat het ministerie van VWS bepaalt hoeveel ambulances er in een
regio mogen zijn wat aan de hand van het spreidings- en beschikbaarheidsplan wordt
vastgesteld. Zoals hij al aangaf houdt dit in dat er twee ambulances bij zullen komen.
Dhr. Kats licht toe dat de aanrijtijd van de first responder niet wordt meegenomen in de
aanrijtijden van de ambulance. Derhalve hebben deze geen invloed op elkaar.
Verder is hij net als de heer Van Kampen kritisch geweest over de rol van de first responder.
Het is echter een goede investering als men het afzet tegen de mogelijke rol van de
burgerwacht en eventuele vrijwilligers waar meer investeringen op gedaan zouden moeten
worden. Daarnaast is dit ook ingewikkelder om uit te voeren. Hij hoopt dat, op basis van wat
met elkaar gedeeld is en in aansluiting op de presentatie over de first responders, het AB
overtuigd is geraakt van de toegevoegde waarde hiervan tot levensreddend handelen.
Dhr. Meijer is blij met wat hier vandaag ter tafel is gekomen en vind het goed dit van elkaar te
horen en te weten. Wat betreft de vrijwilligers is hij zich er van bewust dat het belangrijk is
deze groep een ‘zachte landing’ te geven. De organisatie weet hier van, praat met de
vrijwilligers en zo ook de klankbordgroep. Over het algemeen is men van mening dat er goed
is nagedacht ook al zal, emotioneel gezien, het applaus veelal ontbreken. Verder is de plaats
op de tijdlijn van de betrokkenen bepalend voor de beleving. Als mensen binnenkort met
pensioen gaan levert dit uiteraard een andere beleving op dan wanneer dat nog ver weg ligt.
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 OvD-gebieden)
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-materiaalwagens 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
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sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw
kazerne Leiden Noord (dit onderwerp 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
2. 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 weersomstandigheden
(compensatie);
d. invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
(beleidsintensivering).
3. Voor de besteding van een eventueel surplus van de voorgestelde bezuinigingsopbrengst
(nu begroot op € 500.000) ten opzichte 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.
•

B.3.

Tweede wijziging Programmabegroting VRHM 2014
Mw. Bloemen vraagt wat het brandweerbestuur met het Veiligheidshuis te maken heeft.
De voorzitter licht toe dat het in overeenstemming is met de regeling en dat het geen
overgedragen taak is. Het is een cassiersfunctie en geen verplichte uitgave.
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 me
ingang van 1 januari 2014 (DB 18 september 2014, B4 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.

B.4.

Agendapunt is vervallen
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B.5.

Handhavingsbeleid VRHM Industriële Veiligheid 2014-2018
Er zijn geen opmerkingen.
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.

B.6.

Registratiesysteem gemeenten
Er zijn geen opmerkingen.
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.

B.7.

Financiële bijdrage aan nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk
Er zijn geen opmerkingen.
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.

Informatief
B.8.

Visie vrijwilligheid 2.0 Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.9.

Regionale rapportage scan 2-meting
Er zijn geen opmerkingen.

B.10

Herinrichting Specialistische Spoedeisende Zorg
Er zijn geen opmerkingen.

B.11

Audit GHOR HM 2014
Er zijn geen opmerkingen.

B.12

Voordracht lid Bestuurlijk overleg huiselijk geweld
Er zijn geen opmerkingen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.
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3.
Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

19 februari 2015
10.00 – 10.30 uur (onderdeel programma themabijeenkomst Algemeen Bestuur)
Stadhuis gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Bodegraven-Reeuwijk, Noordwijk,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten.
1.

Benoeming DB-lid L. Spies
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. met ingang van 20 februari 2015 mevrouw J.W.E. Spies, burgemeester van Alphen aan
den Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur dat mevrouw Spies de
volgende portefeuille heeft: multidisciplinaire crisisbeheersing (tevens lid van de
landelijke Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing BAC/Veiligheidsberaad) en
GMK/informatievoorziening (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
Informatievoorziening (BAC/Veiligheidsberaad).

2a.

Begrotingsuitgangspunten 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
onderstaande uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de ontwerpprogrammabegroting 2016:
a. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform
paragraaf C van dit voorstel;

1

b. het hanteren van de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf
D van dit voorstel;
c. het in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelden van de risico’s als genoemd in
paragraaf 7 van dit voorstel.

2b.

Begrotingsuitgangspunten 2015 GHOR Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
de bijgevoegde Begrotingsuitgangspunten 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening
vast te stellen en besluit tevens de programmabegroting Geneeskundige Hulpverlening 2016
te baseren op bijgevoegde begrotingsuitgangspunten.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.
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3.

ACTIELIJST AB VRHM
02-04-2014
Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2013

Ag.

111 14-11-2013

Omschrijving actie

Rondvraag

H. Meijer
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. Ambtelijk concept is gereed. Bestuurlijke besluitvorming is
gepland in het AB van 25 juni a.s.
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
H. Meijer
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2015 MDOP .De
herziening van het regionaal crisisplan is bijna gereed. Landelijk
wordt een onderzoek afgerond over de flexibilisering GRIP. Dit
onderzoek staat geagendeerd in het Veiligheidsberaad op 20 maart
a.s. De resultaten komen terug in het Algemeen Bestuur (planning
AB 25 juni a.s.)

GRIP-structuur

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

Onderwerp

A.1

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’

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 2015 MDOP. De
herziening van het regionaal crisisplan is bijna gereed. De
resultaten komen terug in het Algemeen Bestuur (planning AB 25
juni a.s.)

Verantw.

H. Meijer

Status

AB

In
25-06-2015
behandeling

In
25-06-2015
behandeling

In
25-06-2015
behandeling

1

AB

112 14-11-2013

AB

114 26-6-2014

AB

116 13-11-2014

Rondvraag

J.
Huisverbod. Er volgt een evaluatie naar de behandeling van het
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 het najaar is er een werkconferentie ‘Ontwikkelingen tussen Zorg
& Veiligheid’ (Veiligheidsregio en RDOGHM) voor wethouders
sociaal domein en burgemeesters met een aantal relevante
partners. Dit onderwerp wordt hierin meegenomen.

Voorstel: af
te voeren
van de
actielijst.

A.1

Verhuizing GMK

Het AB wil graag een werkbezoek brengen aan de GMK

H. Meijer

In
02-04-2015
behandeling

A.8

Plan van aanpak
herziening
Regionaal
Risicoprofiel

Het Algemeen Bestuur ziet graag dat het onderwerp
H. Meijer
“maatschappelijke onrust” wordt meegenomen in het Risicoprofiel.
In het concept-risicoprofiel is als bepalend risico opgenomen:
verstoring openbare orde.
Het concept-risicoprofiel is vastgesteld door het DB d.d. 12 maart jl.
en is aangeboden aan de gemeenteraden. In alle gemeenteraden
wordt het concept-risicoprofiel toegelicht. Definitieve vaststelling
van het regionaal risicoprofiel staat gepland voor de ABvergadering van 26 november a.s.

In
26-11-2015
behandeling
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02-04-2015

3.c

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 2014
Nummer
2014/A01

Gremium
Veiligheidsregio

2014/A02

Veiligheidsregio

2014/A03

Veiligheidsregio

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
1

Datum
27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

2014/A04

Veiligheidsregio

2014/B01

Veiligheidsregio

2014/B02

Veiligheidsregio

2014/A01

Veiligheidsregio

2014/A02

Veiligheidsregio

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
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).

27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

26.06.2014

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
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2014/A03

Veiligheidsregio

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

2014/B02

Veiligheidsregio

26.06.2014

2014/B03

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
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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

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
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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;
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;

26.06.2014
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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.
2014/A01

Veiligheidsregio

13.11.2014

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.

2014/A02

Veiligheidsregio

13.11.2014

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.
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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.
2014/B01

Veiligheidsregio

13.11.2014

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 koopaanneemovereenkomst, 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.

2014/B02

Veiligheidsregio

13.11.2014

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 OvD-gebieden) 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-materiaalwagens en vijf 2 tankautospuiten (inclusief centralisatie zeven reserve
tankautospuiten).
• uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen.
• uitbreiding van de taak Brandweer First Responders.
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• 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
onderwerp 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
2. 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);
uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen (compensatie);
c. invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden (compensatie);
d. invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte (beleidsintensivering).
3. Voor de besteding van een eventueel surplus van de voorgestelde bezuinigingsopbrengst (nu begroot op €
500.000) ten opzichte 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.
2014/B03

Veiligheidsregio

13.11.2014

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 me ingang van 1 januari 2014 (DB 18 september
2014, B4 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;
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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.
2014/B05

Veiligheidsregio

13.11.2014

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.

2014/B06

Veiligheidsregio

13.11.2014

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.

2014/B07

Veiligheidsregio

13.11.2014

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.
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4.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 2 april 2015
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

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

Voorstel

2

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

Voorstel

3

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

Voorstel
4

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:
:

:

Provincie Zuid-Holland – Gedeputeerde Staten – afdeling Bestuur
2 maart 2015
Begrotingscirculaire 2016-2019
Informatie over een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor het opstellen
van de (meerjaren)begroting 2016-2019 en de wijze waarop Gedeputeerde
Staten als toezichthouder op de (Zuid-Hollandse) gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen daarmee omgaat.
Ter informatie. De brief is doorgeleid naar de afdeling Planning&Control en
meegenomen in de planning&control-cyclus.

:
:
:
:

Deloitte Accountants B.V.
27 februari 2015
Managementletter 2014
Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2014 is de interim-controle
voor de VRHM uitgevoerd. In de managementletter zijn de bevindingen en
aanbevelingen opgenomen.
: Ter informatie. De brief is doorgeleid naar de afdeling Planning & Control. De
bevindingen en aanbevelingen worden meegenomen in het continue proces van
het veranderen en verbeteren van de beheersing van de bedrijfsvoering en de
kwaliteit van de jaarrekening.

:
:
:
:

:

Inspectie Veiligheid en Justitie – ministerie van Veiligheid en Justitie
19 februari 2015
Monitoring aanbevelingen Staat van de Rampenbestrijding 2013
De Inspectie bereidt zicht voor op het uitbrengen van de Staat van de
rampenbestrijding in 2016. Per veiligheidsregio wordt weer een regiobeeld
opgesteld. Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar de stand van zaken in alle
veiligheidsregio’s om vast te kunnen stellen welke resultaten zijn behaald sinds de
Staat van de Rampenbestrijding 2013. Eind maart 2015 verschijnt een
inspectiebericht over het proces rondom de totstandkoming van de Staat van de
rampenbestrijding 2016.
Ter informatie.

:
:
:

RDOG Hollands Midden
10 februari 2015
Pilot Multi-intake

1

Korte inhoud :

Voorstel
5

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

Voorstel
6

7

:
:
:
:
:

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Er is vanuit de regio Hollands Midden bij het Veiligheidsberaad aangegeven mee
te willen doen aan de pilot voor een maximale Multi-intake. Op verzoek van het
Veiligheidsberaad heeft ook het bestuur van de RAV Hollands Midden, dat
gevormd wordt door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG
HM), officieel per brief aan de voorzitter van de bestuurlijke regiegroep LMO, de
directeur-generaal Politie, de heer mr. A.F. Gaastra en de heer drs. H.J.J.
Lenferink, portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad
kenbaar gemaakt in aanmerking te willen komen voor de pilot met een maximale
multi-intake.
Ter informatie. Met deze brief is voldaan het verzoek van het Veiligheidsberaad
(zie ingekomen poststuk 6)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
9 februari 2015
Brandveiligheid Groene Hart Tunnel
Reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de brief van de VRHM
aan IenM waarin een dringend beroep wordt gedaan op IenM om als
gezamenlijke overheden, ongeacht de verschillende verantwoordelijkheden, er
voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk een aanvaardbare oplossing wordt
gerealiseerd voor de situatie dat ILT bij het verstrekken van de vergunning over
de toelating van materieel op het HSL-tracé onvoldoende de bijzondere
bepalingen over het gebruik van de HSL-tunnel, zoals opgenomen in de
gebruiksvergunningen, heeft meegewogen. Als gevolg hiervan zijn de te leveren
inspanningen en het ter beschikking staand materieel van de hulpdiensten niet
afgestemd op het feitelijk gebruik. Mogelijke oplossing zou zijn de toelating van
het rollend materieel te heroverwegen. Het ministerie van IenM geeft in haar
reactie aan dat op 11 december 2014 in het Bestuurlijk overleg is afgesproken
dat het bureau Horvat & Partners een analyse zal uitvoeren over de
veiligheidssituatie in de Groene Hart Tunnel en daarover een advies zal
uitbrengen. Streven is om tijdens het eerstvolgende bestuurlijk overleg, waar de
resultaten van het Harvat & Partners-onderzoek worden besproken alle partijen
op één lijn te krijgen voor een oplossing.
Ter informatie.
Veiligheidsberaad
29 januari 2015
Multidisciplinaire intake
Het Veiligheidsberaad heeft bij brief van 15 december zijn standpunt over de
multidisciplinaire intake door de landelijke meldkamerorganisatie onder de
aandacht gebracht van de minister van Veiligheid en Justitie. Het
Veiligheidsberaad wil in de pilots alle varianten van Multi-intake kunnen
beproeven (van een volledige multi-intake tot een beperkte). Er is vanuit de regio
Hollands Midden aangegeven mee te willen doen aan de pilot voor een maximale
Multi-intake. Dit is mede gebeurd vanuit de verantwoordelijkheid van de regio voor
de regionale ambulancevoorziening (RAV). Verzoek is het standpunt, juist ook als
bestuur RAV, aan de voorzitter van de bestuurlijke regiegroep LMO, de directeurgeneraal Politie, de heer mr. A.F. Gaastra en de heer drs. H.J.J. Lenferink,
portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad, kenbaar te
maken.
Ter informatie. Aan dit verzoek is voldaan (zie ingekomen poststuk nr. 4 en het
uitgaande poststuk nr. 1)
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
29 januari 2015
Eindrapport Evaluatie veiligheid NSS 2014
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Het eindrapport van de Evaluatie veiligheid NSS 2014 bevat een overzicht van de
aanbevelingen en leerpunten van de veiligheidsoperatie van de NSS. Het rapport
is opgesteld in samenwerking met de belangrijkste partners betrokken bij de
veiligheidsoperatie van de NSS: de ministeries van Buitenlandse Zaken, van
Infrastructuur en Milieu en van Defensie, het Openbaar Ministerie, de gemeente
Den Haag, de politie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De
algemene conclusie is dat de veiligheidsoperatie bij de NSS goed is verlopen.
Ter informatie. Het rapport is breed verspreid over de VRHM.
Veiligheidsberaad
15 december 2014
Multi intake en landelijke meldkamerorganisatie
In het Veiligheidsberaad van 28 november is afgesproken om een brief aan de
minister van Veiligheid en Justitie te zenden over de Multi-intake in de nieuwe
meldkamer. Het Veiligheidsberaad vindt dat geen van de varianten bij voorbaat
moet worden uitgesloten. De in het transitieakkoord voorgenomen onafhankelijke
pilots moeten uitwijzen wat de effecten zijn van de verschillende varianten (van
een volledige Multi-intake tot een beperkte). Op basis daarvan kan worden
bepaald in welke variant de burger op verantwoorde wijze zoveel mogelijk in het
eerste contact geholpen kan worden.
Ter informatie. De VRHM heeft aangegeven mee te willen werken aan een pilot
voor een maximale Multi-intake.
Gemeente Oudewater
19 november 2014
Vogelgriep in Hekendorp
Bedankbrief van de burgemeester van Oudewater, mr. drs. P. Verhoeve over de
ontvangen collegiale steun nav de geconstateerde uitbraak van vogelgriep bij een
pluimveebedrijf in Hekendorp. De evaluatie en geleerde lessen worden gedeeld.
De Veiligheidsregio Utrecht coördineert dit.
Ter informatie.
Inspectie Veiligheid en Justitie
29 oktober 2014
Aankondiging onderzoek kwaliteit vergunningverlening evenementen
De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor Gezondheidszorg starten
binnenkort een vervolgonderzoek naar de veiligheid en bescherming van de
gezondheid van burgers bij publieksevenementen. In 2012 heeft een eerder
onderzoek plaatsgevonden. Het vervolgonderzoek start eind oktober.
Ter informatie. De VRHM zal deelnemen aan het vervolgonderzoek.
Veiligheidsberaad
11 november 2014
Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)
De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 22 oktober 2014 een brief
gezonden over de uitfasering van het waarschuwings- en alarmeringssysteem
(WAS) per 1 januari 2018. Vanuit het Veiligheidsberaad wordt een reactie
opgesteld. Aan de veiligheidsregio’s is het verzoek geuit om uiterlijk 17 januari
2015 door te geven of er bezwaren zijn tegen de uitfasering van het WAS per
genoemde datum en welke voorwaarden aan de uitfasering moet worden
verbonden, mede in het licht van het totale pakket aan crisiscommunicatie.
Ter informatie. Een bestuurlijke reactie is voorbereid en meegegeven aan het
Veiligheidsberaad.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
24 februari 2015
Pilot Multi-intake
Samen met vijf andere veiligheidsregio’s doet Hollands Midden mee aan de pilot
voor een maximale multidisciplinaire intake Landelijke Meldkamerorganisatie
(LMO). Per brief is dit voornemen kenbaar gemaakt bij de voorzitter van de
bestuurlijke regiegroep LMO, de directeur-generaal Politie, de heer mr. A.F.
Gaastra en de heer drs. H.J.J. Lenferink, portefeuillehouder Informatievoorziening
van het Veiligheidsberaad.
Ter informatie. Met deze brief is voldaan het verzoek van het Veiligheidsberaad
(zie ingekomen poststuk 6)
Veiligheidsberaad
16 februari 2015
WAS
Vanuit het Veiligheidsberaad is aan alle veiligheidsregio’s advies gevraagd op het
voornemen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om over te gaan tot het
uitfaseren van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) per 1 januari
2018. In de uitgaande brief van de VRHM is het advies van de VRHM verwoord,
namelijk akkoord gaan met de voorgestelde uitfasering per 1 januari 2018. Het
advies is gestuurd aan de portefeuillehouder Informatievoorziening van het
Veiligheidsberaad.
Ter informatie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
– Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamer
14 januari 2015
Aanbiedingsbrief gegevens nulmeting Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands
Midden
Aanbieding van de nulmeting Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
aan de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) namens de
portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur van de VRHM.
Ter informatie.
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Kwartiermakerorganisatie Landelijke Meldkamer
14 januari 2015
Nulmeting Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
De nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, de operationele en de
financiële situatie in beeld te brengen van de GMK Hollands Midden. Hiermee
vormt de nulmeting de basis voor het landelijk financiële kader, de business cases
voor de samenvoeging van de meldkamers en voor het financiële
overdrachtsdocument per meldkamer. Ten slotte geven de uitkomsten van de
nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer. De nulmeting van de
GMK Hollands Midden is aangeboden aan de Kwartiermakerorganisatie
Landelijke Meldkamer door de portefeuillehouder Middelen, de heer G. Goedhart
(conform mandaat Dagelijks Bestuur d.d. 4 december 2014).
Ter informatie.

Brief aan
Datum
Onderwerp

:
:
:

Burgemeesters van Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp
22 januari 2015
Aanvullende notitie inzet vrijwilligers nieuwe kazerne Leiden-Schipholweg
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Korte inhoud :

Voorstel

:

Bij de behandeling van het voorstel over de nieuwbouw van de brandweerkazerne
Leiden Noord is toegezegd de bijlage over heroriëntatiering repressieve zorg (B1
bijlage 2) bij te stellen c.q. aan de te vullen, om de uitgesproken waardering voor
de vrijwilligers concreter om te zetten in taken binnen de nieuwe kazerne. In deze
notitie wordt een taakinvulling geschetst die overeenkomt met de huidige inzet
van vrijwilligers op de beroepskazernes Alphen aan den Rijn en Gouda. In de
komende periode zal deze schetst, in overleg met de vrijwilligers, nader worden
uitgewerkt.
Ter informatie.
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6

1. Samenvatting voorstel
Het algemeen bestuur van het landelijke Veiligheidsberaad en IFV vergadert vier keer per jaar. De
eerste vergadering van dit jaar heeft op 20 maart jl. plaatsgevonden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Terugkoppeling
Veiligheidsberaad

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

6

Bijlage(n):

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten
2 april 2015

3. Toelichting
Op 20 maart jl. heeft een vergadering plaatsgevonden van het landelijke Veiligheidsberaad en IFV. In
de bijlage vindt u de agenda van deze vergadering. In de AB-vergadering zal de voorzitter een
mondelinge toelichting geven. Het verslag van deze vergadering wordt z.s.m. nagezonden.
De eerstvolgende vergadering van het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) vindt in
2015 plaats op:
- vrijdag 12 juni 2015
- vrijdag 9 oktober 2015
- vrijdag 11 december 2015

4. Implementatie en communicatie
N.v.t

5. Bijlagen
1. Agenda Veiligheidsberaad d.d. 20 maart 2015.

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 20 maart 2015, 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Van der Valk Veenendaal, Bastion 73

10.00 – 11.30 uur Bestuurlijke beraadslagingen (alleen bestuurders)

Thematische verdieping:
Werkwijze en samenwerking binnen het Veiligheidsberaad
Strategische Agenda: de portefeuillehouders uit het DB verzorgen een
bestuurlijke presentatie.

Vanaf 11.30 Vergadering Veiligheidsberaad en AB IFV
Onderwerp

Portefeuillehouder

Mondeling/bijlage

1

Opening en vaststelling agenda

2

Vaststelling verslag 28 november 2014

Bijlage

3

Ingekomen en uitgaande stukken

Bijlage

4

Terugkoppeling bestuurlijke
adviescommissies en actualiteiten &
mededelingen

Oplegnotitie

Besluitvormend/meningvormend
5

1. Landelijke Meldkamerorganisatie
H.J.J. Lenferink
(LMO) In aanwezigheid van de
kwartiermaker LMO, Jill Wilkinson en DG
Politie, Sandor Gaastra

Oplegnotitie
Bijlage

2. Inspectierapport meldkamers
(vertrouwelijk karakter, niet
verspreiden)

Oplegnotitie
Bijlagen

6

Nieuw brandweeronderwijsstelsel

J.C.G.M. Berends

Oplegnotitie
Bijlage

7

Vaststelling VeRA 2.0

H.J.J. Lenferink

Oplegnotitie
Bijlage

8

Uitfasering WAS

H.J.J. Lenferink

Oplegnotitie
Bijlagen

1/2

Informerend
9

Flexibilisering GRIP

H.J.J. Lenferink

Oplegnotitie
Onderzoeksrapport

10

Bovenregionale samenwerking

P.G.A. Noordanus

Voortgangsbericht
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A.1

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Portefeuille:

Multidisciplinair beleidsplan
Informatiemanagement
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Marijn Riemens (MDI)

Datum:

2 april 2015

A.1

Bijlage(n):

Informatievoorziening

Status:

Multidisciplinair
beleidsplan
Informatiemanagement
Besluitvormend

2. Het AB besluit:
In te stemmen met het multidisciplinair Beleidsplan Informatiemanagement.

3. Toelichting op het besluit
Onze tijd kent een snelle ontwikkeling op het gebied van informatie en technologie. De
veiligheidsregio’s staan voor de vraag hoe we op de juiste manier hiervan gebruik kunnen maken. Dit
is zowel een thema waar we als veiligheidsregio’s gezamenlijk aan werken als individueel.
Informatiemanagement is een van de vier speerpunten uit het beleidsplan VRHM, de uitwerking van
dit speerpunt is verwoord in bijgaand beleidsplan en laat zien hoe het informatiemanagement binnen
de VRHM komende jaren verbeterd gaat worden.
Dit document heeft als doel richting te geven aan de ontwikkeling van de Multi-informatievoorziening
voor de VRHM. Het beleidsplan Informatiemanagement is opgesteld door de werkgroep
Multidisciplinaire Informatievoorziening (MDI). Hierin zitten vertegenwoordigers van de partners van
de VRHM zoals de politie, gemeenten, brandweer en GHOR.
De reikwijdte van dit beleidsplan is vooral 2015-2016, maar de visie en strategie zijn langer houdbaar.
De inhoud van dit document zal daarom daarnaast dienen als input voor het (algemene) beleidsplan
2016-2019 van de VRHM.
Dit beleidsdocument is een richtinggevend document op hoofdlijnen. De vertaling van deze hoofdlijn
naar concrete projecten vindt plaats in de jaarlijkse werkplannen. In de jaarplannen zal ook expliciet
gekeken worden naar de dan actuele ontwikkelingen op alle relevante gebieden.
Het multidisciplinair beleidsplan informatiemanagement is bijgevoegd. Hieronder volgt (de rest van)
de managementsamenvatting van de inhoud van het beleidsplan.

1

Management samenvatting
In voorliggend document wordt daarnaast een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in
maatschappij, informatie en technologie. Vervolgens geven we - in het licht van die ontwikkelingen onze visie op informatievoorziening en informatiedeling. Kort gezegd streven we naar:
- gemeenschappelijke informatievoorziening;
- eenvoudige, relevante en structurele informatiedeling.
De missie van de VRHM op het gebied van multidisciplinaire informatievoorziening luidt als volgt: “Wij
ontzorgen door de juiste en relevante informatie van de VRHM en haar partners zoveel mogelijk
vooraf en dichtbij de VRHM-gebruikers te brengen om hun vak uit te kunnen oefenen en samen met
anderen de veiligheid van de samenleving te bevorderen.”
De strategie die we hanteren om onze missie te verwezenlijken is zowel inhoudelijk (wat moeten we
doen) als organisatorisch (hoe moeten we het doen) uitgeschreven.
Inhoudelijk hebben we onderstaande doelstellingen gedefinieerd die bijdragen aan onze visie:
Gemeenschappelijke informatievoorziening:
1. Kernregistraties op orde en geïntegreerd
2. Netcentrisch en informatiegestuurd werken
Eenvoudige, relevante en structurele informatiedeling:
3. Samenwerkingsplatforms
4. Informatiedeling met partners
Hierbij hanteren we de volgende focus: voorzieningen gerelateerd aan crisisbeheersing en voor het
ondersteunen van samenwerking.
Aan deze doelstellingen hebben we projecten gekoppeld waardoor (op hoofdlijnen) een
meerjarenplan ontstaat.
Organisatorisch mikken we op drie zaken om onze missie te verwezenlijken:
- Structurele gebruikersbetrokkenheid;
- Slim anticiperen op mono-, multi- en landelijke ontwikkelingen;
- Gebruikmaken van elkaars producten.
Ter illustratie een schets van de huidige situatie
De huidige situatie binnen de VRHM op het gebied van (Multi) informatiemanagement is te typeren
als een opstartfase.
De belangrijkste Multi-processen van de VRHM, binnen de meldkamer en voor crisisbeheersing
worden redelijk ondersteund met informatievoorziening (en ICT). Er wordt gewerkt met één systeem,
namelijk respectievelijk het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) en het Gemeenschappelijk
Meldkamer Systeem (GMS). Het doel van deze systemen is zoveel mogelijk met een gedeeld beeld
werken. De voorzieningen zijn redelijk, maar nog niet optimaal. Dat er nog verbeterpunten bestaan op
de voorziening en op het gebruik (werkwijze) blijkt onder andere uit de systeemtests. Het (blijven)
doorontwikkelen van LCMS is nodig en de vervanging van GMS met het Nieuw Meldkamer Systeem
(NMS) is geen overbodige luxe.
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Voor het succes van de voorzieningen is de menselijke factor (het gebruik!) van groot belang. Deze
zogenaamde werkwijze kant is voor de crisisbeheersing (van meldkamer tot de crisisorganisatie)
belegd bij de multiwerkgroep MDNCW (Multidisciplinair Netcentrisch Werken). Het gebruik van de
voorzieningen verdiend komende jaren ook extra aandacht.
Veel andere processen hebben binnen VRHM echter nog (helemaal) geen (Multi)voorziening. De
verschillende kolommen en partners hebben hun eigen informatiedomeinen, daarnaast zijn er binnen
partijen (of de VRHM) vaak weer aparte informatiegebieden binnen de processen die niet
automatisch voor andere processen ontsloten worden.
De VRHM mikt op sterke kolommen. Brandweer (inclusief veiligheidsbureau en BGC), GHOR, GMK
en Politie draaien op verschillende technische infrastructuren. Waarbij de GHOR op de RDOG
(Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) meelift en de GMK op de infrastructuur van de
Politie. Het idee is om waar nodig de verbinding te leggen tussen de verschillende omgevingen. In de
praktijk is dat nog weleens lastig of bewerkelijk.
In de plannen/begrotingen zijn geen gemeenschappelijke voorzieningen bedacht. Het meeliften van
andere kolommen op bestaande mono-oplossingen gebeurt nog maar op kleine schaal. De
consequentie is dat gegevens tussen partijen alleen met aparte afspraken structureel kunnen worden
ontsloten. Dat gaat niet eenvoudig.
Het gevolg is dat informatie vooral op informele (niet-structurele) basis wordt gedeeld, zoals per mail,
mondeling, et cetera. Dit zorgt er voor dat de informatie-uitwisseling binnen de veiligheidsregio op
een wankele basis staat. Te veel hangt af van personen en informele afspraken. Hiermee komt het
hoofddoel van informatiemanagement in het gedrang, namelijk: “de juiste informatie bij de juiste
persoon op de juiste plaats op het juiste moment”.
Dit document beschrijft een visie op informatievoorziening voor VRHM, gegeven de huidige situatie
en de ontwikkelingen die we om ons heen zien.

4. Kader
Als kader van dit beleidsplan hebben we de volgende zaken gehanteerd:
- Beleidsplan VRHM 2012-2015.
- De Veiligheidsregio Referentie architectuur (VERA).

5. Consequenties
Dit beleidsplan is bedoeld als kader voor de werkplannen van het MDI. De consequenties en
bijvoorbeeld de financiering zullen per onderwerp in kaart worden en georganiseerd.

6. Aandachtspunten/risico’s
Dit plan werkt aan gemeenschappelijke informatievoorziening voor de regio. Hierin zal per onderwerp
expliciet dienen te worden stil gestaan bij twee zaken:
- behoefte en betrokkenheid van de kolommen en partners;
- de relevante landelijke ontwikkelingen op dat thema.

7. Implementatie en communicatie
Communicatie: na vaststelling van het document wordt er over het beleidsplan gecommuniceerd
naar de werkgroepen en de VRHM (in een nieuwsbrief).

8. Bijlagen
Multidisciplinair beleidsplan Informatiemanagement versie 1.1
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9. Historie besluitvorming
Dit onderwerp is twee maal besproken in de VD. De uitkomsten van deze presentaties zijn
meegenomen in de voorliggende notitie.
Dit beleidsplan is gepresenteerd in het DB van 4 december 2014. In deze versie zijn de volgende
opmerkingen uit het DB meegenomen:
- het nadrukkelijker benoemen van de aansluiting met het landelijk beleid;
- het duidelijker benoemen wat we gaan afronden (eind dit jaar).
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Managementsamenvatting
Onze tijd kent een snelle ontwikkeling op het gebied van informatie en technologie. De
veiligheidsregio’s staan voor de vraag hoe we op de juiste manier hiervan gebruik kunnen maken.
Dit is zowel een thema waar we als veiligheidsregio’s gezamenlijk aan werken als individueel.
Informatiemanagement is een van de vier speerpunten uit het beleidsplan VRHM, de uitwerking
van dit speerpunt is verwoord in bijgaand beleidsplan en laat zien hoe het informatiemanagement
binnen de VRHM komende jaren verbeterd gaat worden.
Dit document heeft als doel richting te geven aan de ontwikkeling van de Multiinformatievoorziening voor de VRHM. Het beleidsplan Informatiemanagement is opgesteld door
de werkgroep Multidisciplinaire Informatievoorziening (MDI). Hierin zitten vertegenwoordigers van
de partners van de VRHM zoals de politie, gemeenten, brandweer en GHOR.
Dit beleidsdocument is een richtinggevend document op hoofdlijnen. De vertaling van deze
hoofdlijn naar concrete projecten vindt grotendeels plaats in de jaarlijkse werkplannen.
In voorliggend document wordt daarnaast een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in
maatschappij, informatie en technologie. Vervolgens geven we - in het licht van die
ontwikkelingen - onze visie op informatievoorziening en informatiedeling. Kort gezegd streven we
naar:
- gemeenschappelijke informatievoorziening;
- eenvoudige, relevante en structurele informatiedeling.
De missie van de VRHM op het gebied van multidisciplinaire informatievoorziening luidt als volgt:
“Wij ontzorgen door de juiste en relevante informatie van de VRHM en haar partners zoveel
mogelijk vooraf en dichtbij de VRHM-gebruikers te brengen om hun vak uit te kunnen oefenen en
samen met anderen de veiligheid van de samenleving te bevorderen.”
De strategie die we hanteren om onze missie te verwezenlijken is zowel inhoudelijk (wat moeten
we doen) als organisatorisch (hoe moeten we het doen) uitgeschreven.
Inhoudelijk hebben we onderstaande doelstellingen gedefinieerd die bijdragen aan onze visie:
Gemeenschappelijke informatievoorziening:
1. Kernregistraties op orde en geïntegreerd
2. Netcentrisch en informatiegestuurd werken
Eenvoudige, relevante en structurele informatiedeling:
3. Samenwerkingsplatforms
4. Informatiedeling met partners
Hierbij hanteren we de volgende focus: voorzieningen gerelateerd aan crisisbeheersing en voor
het ondersteunen van samenwerking.
Aan deze doelstellingen hebben we projecten gekoppeld waardoor (op hoofdlijnen) een
meerjarenplan ontstaat.
Organisatorisch mikken we op drie zaken om onze missie te verwezenlijken:
- Structurele gebruikersbetrokkenheid;
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-

Slim anticiperen op mono-, multi- en landelijke ontwikkelingen;
Gebruikmaken van elkaars producten.
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1 Inleiding
Dit document heeft als doel de richting aan te geven met betrekking tot de ontwikkeling van de
Multi-informatievoorziening voor de VRHM. Dit is gebeurd vanuit de werkgroep Multidisciplinaire
Informatievoorziening (MDI).
Informatiemanagement is het vakgebied van informatievoorziening en ICT. Dit document richt
zich vooral op informatievoorziening. De technische kant, informatie- en communicatietechnologie
(ICT) is geen onderdeel van de scope. De ICT wordt binnen de relevante kolommen of partijen
georganiseerd.
De term ‘informatievoorziening’ zoals in dit document gehanteerd, is bedoeld als de voorzieningen
die nodig zijn voor het ondersteunen van alle verschillende processen met informatie, zowel
opgeschaald (crisisbeheersing: repressief) en niet-opgeschaald (risicobeheersing: preparatief &
preventief).
De reikwijdte van dit beleidsplan is vooral 2015-2016, maar de visie en strategie zijn langer
houdbaar. De inhoud van dit document zal daarom daarnaast dienen als input voor het
(algemene) beleidsplan 2016-2019 van de VRHM.
Dit beleidsdocument is een richtinggevend document op hoofdlijnen. De vertaling van deze
hoofdlijn naar concrete projecten vindt plaats in de jaarlijkse werkplannen. In de jaarplannen zal
ook expliciet gekeken worden naar de dan actuele ontwikkelingen op alle relevante gebieden.
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2 Ontwikkelingen
In dit hoofdstuk staan we stil bij de ontwikkelingen en trends die op ons afkomen en waar we als
VRHM iets mee moeten en kunnen.

2.1 Ontwikkelingen in de maatschappij, de overheid en veiligheidsregio
De belangrijkste ontwikkelingen die wij zien bij VRHM, overheid en
maatschappij zijn:
1. Steeds meer toegroeien naar één (digitale)
overheid (richting de burger) door
(keten)samenwerking;
2. Meer aandacht voor participatie van burgers;
3. Tegelijkertijd moet de overheid als basisvoorziening
betrouwbaar en modern zijn/worden.

2.2 Trends/ontwikkelingen in de informatievoorziening
De belangrijkste drie ontwikkelingen die wij in de informatiemanagement zien zijn:
1. Steeds meer toepassen van
informatievoorziening in operationele
processen, bijv. in de vorm van
informatiegestuurd optreden
(informatie hebben wanneer we het
nodig hebben);
2. Door toenemende hoeveelheid
gegevens is integratie/samenhang op
gegevens van levensbelang (informatie
wordt de sleutel tot slim samenwerken);
3. Toenemend belang van gebruiksgemak (systemen worden steeds meer
‘onderdeel’ van de gebruiker; ze sluiten steeds beter aan bij de gebruiker).
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3 Visie op multidisciplinair informatiemanagement
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie van VRHM ten aanzien van zichzelf en in het
bijzonder op IM. Daarnaast wordt de missie van IM in een aparte paragraaf beschreven.
Er is een sterke link met het hoofdstuk hiervoor, de aanstaande ontwikkelingen. De visie geeft
antwoord op de vraag “wat is onze visie op wat we als VRHM nodig hebben, gezien deze
ontwikkelingen?”.
Visie kunnen we definiëren als: “een geïntegreerd toekomstgericht beeld van de omgeving en van
de onderscheidende rol die de organisatie daarbinnen wil spelen, onder meer uitgedrukt in de
waarden waarvoor een organisatie wil staan.”

3.1 Visie VRHM
De missie1 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) wordt in het beleidsplan VRHM
2012-2015 als volgt beschreven:
Samen sterk voor meer veiligheid!
VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.
VRHM is gericht op het verkleinen van risico’s.
VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed
en maatschappelijke schade.
Ten aanzien van informatiemanagement wordt in dat beleidsplan het volgende gezegd:
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.
Binnen de veiligheidsregio is sprake van verschillende partijen en verschillende processen/fasen.
Desondanks is de wens om altijd in de juiste (en volledige) informatie te voorzien (over de
verschillende partijen of processen heen).
‘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’.
Dit kan niet zonder samenhang in de afzonderlijke en (eventueel afgeschermde)
informatievoorzieningen. Deze samenhang vraagt om een visie op gemeenschappelijke
informatievoorziening.
‘Samen sterk voor meer veiligheid! VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.’
De VRHM zet zich in om de samenleving veiliger te maken. Dat doen we samen met gemeenten,
andere hulpdiensten, omgevingsdiensten en tal van andere partners (ook burgers en bedrijven).
Dat is een ingewikkeld ketenproces, waarbij informatie van de ene organisatie ook beschikbaar
moet zijn voor de andere organisatie. Dat vraagt om een visie op eenvoudige, relevante en
structurele informatiedeling.

1 Beleidsplan VRHM 2012-2015

A.1 AB VRHM 020415 bijlage Multidisciplinair beleidsplan Informatiemanagement

Pagina 7

De visie op informatievoorziening (zie §3.2) is daarbij bepalend voor de visie op informatiedeling
(zie § 3.3).

3.2 Visie op informatievoorziening: gemeenschappelijke informatievoorziening
In aansluiting op de algemene missie van
Veiligheidsregio Hollands Midden luidt de visie van
VRHM op Informatievoorziening als volgt:
Betrouwbare informatie is een belangrijke pijler onder
ons werk. Wij willen werken op basis van inzicht en
overzicht, tot stand gekomen op basis van relevante
beschikbare informatie. We noemen dit in het jargon
van ‘netcentrisch werken’ het gedeelde beeld.
Informatiesystemen moeten ons hierin helpen. We
streven een volledig en actueel overzicht na van de
risico’s en objecten in ons verzorgingsgebied en onze eigen mensen en middelen, etc. Het
onderscheid tussen informatie voor koude (preventieve) en warme (reactieve) processen
hanteren we zo min mogelijk. We ontzorgen de VRHM door zoveel mogelijk vooraf de juiste en
relevante informatie te organiseren. Ons belang is te voorzien in de juiste informatie voor de juiste
persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment.
Wij willen werken op basis van alle (relevante) aanwezige gegevens binnen de VRHM 2. Wij
gebruiken zoveel mogelijk gemeenschappelijke informatiesystemen (zoals LCMS), waarbij dit
zowel landelijke als regionale systemen kunnen zijn. Hiermee creëren we de minst complexe
vorm van samenhang over organisatiemuren heen. Wanneer het gebruik van
gemeenschappelijke informatiesystemen niet mogelijk of niet opportuun is (bijvoorbeeld door
onevenredig groot belang van één partij bij een systeem) dan heeft het de voorkeur of om
gemeenschappelijk gebruik te maken (tegen vergoeding) van een mono-voorziening. Een andere
mogelijkheid is om een gezamenlijke gegevensvoorziening te ontwikkelen waarvan de
verschillende kolommen gebruik kunnen maken met hun eigen informatiesystemen.
Omdat we vaak onder tijdsdruk en moeilijke omstandigheden opereren, willen we werken met
eenvoudige systemen en hapklare brokken informatie. Wij ervaren als gebruikers het gemak van
systemen die goed aansluiten bij onze processen en onze manier van werken en denken.

3.3 Visie op informatiedeling: eenvoudige, relevante en structurele informatiedeling
In aansluiting op de algemene visie en de visie op
informatievoorziening van Veiligheidsregio Hollands
Midden luidt de visie van VRHM op informatiedeling
als volgt:
De VRHM is een netwerkorganisatie. We delen
informatie mét andere overheids(hulp)-diensten en
gebruiken informatie ván die partners. We moeten
onszelf eenvoudig kunnen organiseren in
verschillende samenstellingen. Het doel is om altijd te
2 Het ‘delen tenzij’ of ‘need to share’ is een belangrijk uitgangspunt voor de netcentrische werkwijze en ook voor onze
visie op informatiemanagement.
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werken met een gedeeld beeld in alle processen, wanneer dit nodig is.
De sleutel hierin is de informatiebehoefte en de relevantie van informatie voor een ander proces.
Hiervoor is een dialoog tussen de partijen nodig. Daarnaast zijn goede afspraken van belang.
Waar nodig organiseren we structurele maar eenvoudige informatie-uitwisseling ter ondersteuning
van de samenwerking met andere partijen of regio’s. Dit is zowel nodig in de koude als warme
processen. Daarnaast zien we de inwoners en bedrijven in onze regio ook als partners voor een
veiliger samenleving, waarmee we waar nodig informatie uitwisselen ten behoeve van participatie
of adequate hulp- en dienstverlening.
Waar mogelijk gebruiken we hiervoor de voorzieningen zoals beschreven onder paragraaf 4.2.

3.4 Missie op het gebied van informatievoorziening
Als onderdeel van de visie heeft MDI een missie, die verwoordt “wat we vanuit MDI binnen VRHM
willen gaan doen”. De missie is geëxtraheerd uit of een samenvatting van de visieomschrijving
hiervoor.
De missie kunnen we definiëren als “de onderscheidende rol die de organisatie wil spelen (binnen
de visie)”.
Missie op het gebied van multidisciplinaire informatievoorziening (van MDI):
“Wij ontzorgen door de juiste en relevante informatie
van de VRHM en haar partners
zoveel mogelijk vooraf en
dichtbij de VRHM-gebruikers te brengen
om hun vak uit te kunnen oefenen
en samen met anderen
de veiligheid van de samenleving te bevorderen.”
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4 Huidige situatie
De huidige situatie binnen de VRHM op het gebied van (Multi) informatiemanagement is te
typeren als een opstartfase.
De belangrijkste Multi-processen van de VRHM, binnen de meldkamer en voor crisisbeheersing
worden redelijk ondersteund met informatievoorziening (en ICT). Er wordt gewerkt met één
systeem, namelijk respectievelijk het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) en het
Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). Het doel van deze systemen is zoveel mogelijk
met een gedeeld beeld werken. De voorzieningen zijn redelijk, maar nog niet optimaal. Dat er nog
verbeterpunten bestaan op de voorziening en op het gebruik (werkwijze) blijkt onder andere uit de
systeemtests. Het (blijven) doorontwikkelen van LCMS is nodig en de vervanging van GMS met
het Nieuw Meldkamer Systeem (NMS) is geen overbodige luxe.
Voor het succes van de voorzieningen is de menselijke factor (het gebruik!) van groot belang.
Deze zogenaamde werkwijze kant is voor de crisisbeheersing (van meldkamer tot de
crisisorganisatie) belegd bij de multiwerkgroep MDNCW (Multidisciplinair Netcentrisch Werken).
Het gebruik van de voorzieningen verdiend komende jaren ook extra aandacht.
Veel andere processen hebben binnen VRHM echter nog (helemaal) geen (Multi)voorziening. De
verschillende kolommen en partners hebben hun eigen informatiedomeinen, daarnaast zijn er
binnen partijen (of de VRHM) vaak weer aparte informatiegebieden binnen de processen die niet
automatisch voor andere processen ontsloten worden.
De VRHM mikt op sterke kolommen. Brandweer (inclusief veiligheidsbureau en BGC), GHOR,
GMK en Politie draaien op verschillende technische infrastructuren. Waarbij de GHOR op de
RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) meelift en de GMK op de infrastructuur
van de Politie. Het idee is om waar nodig de verbinding te leggen tussen de verschillende
omgevingen. In de praktijk is dat nog weleens lastig of bewerkelijk.
In de plannen/begrotingen zijn geen gemeenschappelijke voorzieningen bedacht. Het meeliften
van andere kolommen op bestaande mono-oplossingen gebeurt nog maar op kleine schaal. De
consequentie is dat gegevens tussen partijen alleen met aparte afspraken structureel kunnen
worden ontsloten. Dat gaat niet eenvoudig.
Het gevolg is dat informatie vooral op informele (niet-structurele) basis wordt gedeeld, zoals per
mail, mondeling, et cetera. Dit zorgt er voor dat de informatie-uitwisseling binnen de
veiligheidsregio op een wankele basis staat. Te veel hangt af van personen en informele
afspraken. Hiermee komt het hoofddoel van informatiemanagement in het gedrang, namelijk: “de
juiste informatie bij de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment”.
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5 Strategie informatiemanagement VRHM
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de strategie, namelijk hóe we onze missie binnen de
voorziene toekomst (visie) willen gaan bereiken, gegeven de huidige situatie.
De strategie kunnen we definiëren als “de wijze waarop een organisatie zijn missie wil
verwezenlijken, gegeven de mogelijkheden en (interne) beperkingen”.
Er zijn vele definities van “strategie”, maar ze houden zich bijna allemaal bezig met hoe een
organisatie aansluit op haar omgeving. Namelijk: “hoe kunnen we de juiste producten en diensten
leveren (om onze missie te vervullen)?”
De strategie om onze missie te verwezenlijken zullen we alleen vanuit het inhoudelijke perspectief
behandelen.
“Hoe ontzorgen wij de VRHM door de juiste en relevante informatie van de VRHM en haar
partners zoveel mogelijk vooraf en dichtbij de VRHM-gebruikers te brengen om hun vak uit te
kunnen oefenen en samen met anderen de veiligheid van de samenleving te bevorderen?”

5.1 Focus
De primaire focus van de MDI-activiteiten komt te liggen op twee gebieden:
- Voorzieningen gerelateerd aan crisisbeheersing (incl. risicobeheersing en
vakbekwaamheid crisisfunctionarissen);
- Samenwerkingsondersteunende voorzieningen.
Buiten de focus vallen de meer ondersteunende (of secundaire) systemen, zoals
personeelssystemen, financiële systemen en materieelsystemen, etc.

5.2 Doelstellingen / speerpunten
Om onze missie te verwezenlijken hebben we de volgende doelstellingen voor de twee
deelgebieden uit onze visie.
IV: Doelstellingen met Informatievoorziening:
De randvoorwaarden voor ondersteuning door gemeenschappelijke
informatievoorziening zijn dat de gegevens kloppen, dat systemen of
applicaties goed aansluiten bij de gebruiker (en zijn processen) en dat de
juiste informatie op het juiste moment wordt aangeboden aan de juiste
persoon.
1. Kernregistraties op orde: We onderkennen de waarde van informatie en streven daarom naar
accurate (gezamenlijke) kernregistraties 3 en bijbehorende goedwerkende processen. We creëren
voorzieningen waardoor deze informatie breed kan worden gedeeld. Het doel is om relevante
gegevens breed beschikbaar te stellen voor zowel warme als koude processen (advisering
bebouwde omgeving en evenementen, planvorming, etc.). De nadruk zal liggen op de
belangrijkste kernregistraties voor de veiligheidsregio als geheel:
3 De kernregistratie is een interne gegevenshuishouding van een organisatie. Deze kan voortbouwen op of gebruikmaken
van een basisregistratie (overheidsbrede registraties zoals de BAG).
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- Gezamenlijke geografische objectenregistratie & GIS-platform (gebaseerd op de BAG 4).
- Risicoadministratie.
- Vakbekwaamheidsregistratie multifunctionarissen.
2. Netcentrisch en informatiegestuurd werken: We willen een veiligheidsregio zijn die besluit en
acteert op basis van juiste en complete informatie. Binnen de keten delen we deze informatie als
het ‘gedeelde beeld’. Dit concept kan zowel informatiegestuurd als netcentrisch worden genoemd.
Onze relevante koude informatie moet beschikbaar worden in warme processen en andersom.
Daarnaast bieden we meerwaarde in de processen door informatie te combineren en te verrijken
(o.a. business intelligence).
We geloven dat ‘informatiegestuurd werken’ alleen goed werkt met eenvoudige en
gebruiksvriendelijke systemen die goed aansluiten bij de werkprocessen en de verschillende
typen gebruikers. Personalisering (van gebruikersinterfaces en van informatie) is hierin van groot
belang. Dit passen we toe op onze gemeenschappelijke systemen.
ID: Doelstellingen met Informatiedeling:
Een belangrijke randvoorwaarde voor het samen met onze partners de
veiligheid te bevorderen is een platform om relevante informatie eenvoudig en
structureel te kunnen delen.
3. Samenwerkingsplatforms: We willen in goede samenwerking komen tot goede prestaties. We
faciliteren daarom informatiedeling binnen VRHM en tussen onze partners via afspraken en
structurele voorzieningen. We wisselen ook informatie uit met burgers en bedrijven.
4. Informatiedeling met partners: We delen wat onze partners/burgers/bedrijven nodig hebben en
we gebruiken van onze partners/burgers/bedrijven de informatie die wij nodig hebben. VRHM
acteert daarmee op basis van een gedeeld beeld (actueel, betrouwbaar en contextueel) van alle
kolommen en partners. Waar mogelijk en relevant delen we dit beeld ook met burgers en
bedrijven. We delen op basis van standaarden. We maken afspraken over de inhoud en de
standaarden, zodat we dit vooraf kunnen regelen.

5.3 Organisatieaanpak informatiemanagement
We kunnen putten uit de door Treacy en Wiersema beschreven generieke elementen voor een
strategie voor kennisintensieve organisatie (zoals MDI). Hierin zijn volgens hen altijd drie factoren
tegelijk en voortdurend van belang 5:
A. Klantgerichtheid;
B. Productinnovatie;
C. Efficiëntie.
We willen als MDI de juiste en relevante informatie van de VRHM en haar partners dicht bij de
VRHM-gebruikers brengen. Hieronder zullen we die missie verder uitwerken naar de hiervoor
genoemde drie factoren.
A. Klantgerichtheid: structurele gebruikersbetrokkenheid

4 BAG is de Basisregistratie Adressen Gebouwen.
5 Volgens Treacy en Wiersema, zoals door Mathieu Weggeman aangehaald in “Leidinggeven aan professionals? Niet
doen!”
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De randvoorwaarde voor het brengen van de juiste informatievoorziening dicht bij onze gebruikers
bij de verschillende partijen binnen of buiten VRHM is de betrokkenheid van diezelfde gebruikers.
Deze gebruikersbetrokkenheid organiseren we op verschillende manieren:
- Alle partijen binnen VRHM moeten vertegenwoordigd zijn in MDI. De MDI-leden
vertegenwoordigen daarmee hun achterban en organiseren dat ook formeel;
- MDI doet zaken met werkgroepen waarin de gebruikers zijn vertegenwoordigd, de MDwerkgroepen;
- MDI is de formele coördinator van multi-informatievoorzieningsprojecten.
- We werken als MDI voor de proceseigenaar. We stemmen dit af met het
hoofdenoverleg/veiligheidsdirectie. We sluiten aan bij de organisatiestrategie van de
VRHM;
- We organiseren de vernieuwing van de informatievoorziening samen met de gebruiker
(dus vooral op de werkvloer), zodat we de best passende oplossing kunnen leveren.
De inbreng van de gebruikers in al onze trajecten en in alle fasen is cruciaal. We betrekken de
gebruikers bij de totstandkoming van de producten en in het beheer. Vanwege de landelijke
ontwikkeling van voorzieningen is ook landelijke bijdrage vanuit onze regio aan de gebruikerszijde
gewenst.
Daarnaast hebben de gebruikers in het proces ook een grote verantwoordelijkheid en rol in het
succes van een informatiesysteem (o.a. gedrag). We moeten ze helpen deze rol goed te
vervullen.
We geloven dus in de succesverhogende en zelfs noodzakelijke factor van
gebruikersbetrokkenheid. Dat betekent niet dat we het altijd en alle (individuele) gebruikers naar
de zin zullen/kunnen maken.
B. Productinnovatie: slim anticiperen op Multi-, mono- en landelijke ontwikkelingen
De randvoorwaarde voor het brengen van informatie bij de gebruikers in alle kolommen met zo
min mogelijk impact is het ‘multi maken’ van voorzieningen wanneer dat goed uitkomt. Dat is
wanneer er een nieuwe voorziening wordt gemaakt.
Op de volgende manier anticiperen we op de ontwikkelingen van de gebruikers/werkgroepen:
- Projecten zijn vraaggestuurd, de gebruikers bepalen hierin wat ze nodig hebben;
- We proberen in te haken op de actuele thema’s bij de gebruikers. Ruimte in onze
planning om dit op te kunnen pakken en snelheid van levering is hierin van
belang;
- We kaderen de mogelijkheden aan de hand van onze beschikbare capaciteit.
We hebben te maken met gebruikers die vaak meer aanpassingen of vernieuwing willen dan
mogelijk binnen de kaders van capaciteit of financiën. Hierbij geldt ook dat ‘de voorziening de
behoefte schept’ en dat ‘een voorziening ook weer vervolgbehoeften oproept’. Goede kanalisering
van de behoeften en afspraken via het hoofdenoverleg/veiligheidsdirectie blijft hierin van belang.
Om aan duurzame productontwikkeling en –innovatie te doen hechten we veel waarde aan
werken onder architectuur, een goed ontwerp, goede impactanalyse en documentatie, goed
testen en goede introductie bij de gebruikers.
Op de volgende manier anticiperen we op de ontwikkelingen in VRHM, in de kolommen of op
landelijk niveau:
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-

Als MDI-leden informeren we elkaar over relevante ontwikkelingen (nieuwe
systemen!) op het gebied van informatievoorziening;
- MDI wordt expliciet betrokken bij afwegingen om projecten regionaal/landelijk en
mono/Multi op te pakken.
Vanuit de inhoud en op basis van architectuur (VERA 6) wordt bepaald wat een gewenste multiontwikkeling is of niet.
De regio is vertegenwoordigd in het landelijke Netwerk Informatiemanagement (NIM). Via die weg
en via andere projecten en overlegstructuren wordt vanuit onze regio actief een bijdrage geleverd
aan de landelijke ontwikkelingen.
Momenteel wordt gewerkt aan de bestuurlijke vaststelling in het Veiligheidsberaad van een
landelijk Programmaplan Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020. De prioriteiten
hieruit zijn:
• Een basisvoorziening Geo
• Landelijke Kernregistraties
• Een Robuuste gezamenlijke basisomgeving ICT
• Gemeenschappelijke applicaties
• Business Intelligence (Informatiegestuurd werken)
Als regio hebben we een stevige bijdrage geleverd bij de totstandkoming van dit programmaplan.
Wanneer de vertaling van de prioriteiten naar (deel)programma’s heeft plaatsgevonden zullen we
de inhoud van die landelijke plannen meenemen in de regionale werkplannen. Nu is nog
onvoldoende duidelijk wat dit voor ons zal betekenen en hoe we rekening kunnen houden met
deze landelijke ontwikkeling.
Als MDI vanuit multidisciplinaire informatievoorziening binnen VRHM hebben we op basis van de
nu beschikbare gegevens vooral interesse in de volgende prioriteiten (om de daarna genoemde
redenen):
• Een basisvoorziening Geo:
o voor het gebruikmaken van landelijke capaciteit om relevante landelijke bronnen
te ontsluiten, afspraken te maken en te beheren;
o voor het definiëren van een veiligheidsregio-brede geografische objectregistratie.
• Landelijke Kernregistraties:
o voor het definiëren van een veiligheidsregio-brede geografische objectregistratie;
o voor het definiëren van een veiligheidsregio-brede registratie personen t.b.v. bijv.
een gezamenlijke samenwerkingsomgeving.
• Gemeenschappelijke applicaties:
o voor het definiëren veiligheidsregio-brede informatiesystemen;
o voor een landelijke samenwerkingsomgeving.
Business intelligence is nu nog iets dat binnen de kolommen van de veiligheidsregio puur mono
wordt georganiseerd.
De robuuste gezamenlijke basisomgeving ICT zien we vooral als randvoorwaarde voor het
landelijk kunnen aanbieden van concrete producten binnen de andere prioriteiten.
C. Kosteneffectiviteit: gebruikmaken van elkaars producten
Een uitgangspunt voor de juiste informatievoorziening is redelijke kosten.
6 VEiligheidsregio Referentie Architectuur
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Om tegen redelijke kosten informatievoorziening te bieden hanteren we de volgende
uitgangspunten:
- De (financiële of andere) baten moeten voldoende zijn (er moet een business
case zijn).
- De kosten moeten worden gedrukt door slim samen te werken en te delen binnen
VRHM.
Lage kosten
Om de kosten te verlagen doen we de volgende dingen:
- We werken zoveel mogelijk met de mensen uit de (eigen) kolommen;
- We proberen diensten gezamenlijk met andere veiligheidsregio’s (of
ketenpartners) op te zetten / af te nemen;
- We gebruiken zoveel mogelijk standaardoplossingen;
- We beoordelen bestaande oplossingen in kolommen op hergebruik of breder
gebruik binnen de VRHM.
Samenwerking
Er moet rekening worden gehouden met het ontstaan van landelijke voorzieningen binnen
bijvoorbeeld het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).
Het is te verwachten dat er gaandeweg de jaren steeds meer een bijdrage (kennis) zal worden
gevraagd in landelijke projecten om te komen tot landelijke voorzieningen of regionale
voorzieningen onder een landelijke standaard.
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6 Fit-gap analyse
Dit hoofdstuk beschrijft het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie (de
beschreven visie, missie en doelstellingen/speerpunten.
Hieruit zijn benodigde activiteiten af te leiden voor dit programmaplan.
Missie MDI (herhaling): “Wij ontzorgen door de juiste en relevante informatie van de VRHM en
haar partners zoveel mogelijk vooraf en dichtbij de VRHM-gebruikers te brengen om hun vak uit
te kunnen oefenen en samen met anderen de veiligheid van de samenleving te bevorderen.”
Het volgende model geeft verschillende stadia van volwassenheid (van een doelstelling).
Doorontwikkeling
Voorwerk voor vervanging
Evalueren

Concept, idee, innovatie
Vraag
Verkenning
Pilots / prototype

Beleidsvorming
Realisatie
Basis op orde
In beheer

Dit beleidsplan richt zich op de periode 2015 en verder. Hieronder wordt een roadmap op
hoofdlijnen geschetst voor het realiseren van de doelstellingen voor IV en ID (respectievelijk:
informatievoorziening en -deling). Waarbij aangegeven wordt hoe we met die doelstellingen naar
een hoger volwassenheidsniveau zullen groeien. Dit geeft ook een indicatie voor vervolgplannen.
Later:
Basis op orde brengen
(verbeteren integratie
tussen systemen)

Nog later:
Gebruiksvriendelij
ker en beter
geïntegreerd

2. Netcentrisch en
informatiegestuurd
werken

2015-2016:
- Gezamenlijke
geografische
objectregistratie en GIS
- Multiregistratie
oefenen
- Risicoadministratie
Verbetering gebruik van
LCMS (personalisering,
aansluiting)

Vernieuwing LCMS

3. Samenwerkingsplatforms

Introductie sharepoint
(via een pilot)

4. Informatiedeling met
partners

Behoefte in beeld
brengen

Basis op orde brengen
(ook burgers en
bedrijven)
Basis op orde brengen
(ook burgers en
bedrijven)

Ontsluiting naar
operationele
systemen van
kolommen
Doorontwikkeling

ID:

IV:

1. Kernregistraties op
orde

Doorontwikkeling

We richten ons hieronder alleen op 2015 en 2016.
Wat hebben we dan nog te doen aan de doelstellingen in die periode en wat hebben we nog te
doen om onze strategie uit te kunnen voeren?
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Hoofdpunten uit de strategie:
1. Klantgerichtheid: structurele
gebruikersbetrokkenheid

2. Productinnovatie: slim
anticiperen op mono- en
landelijke ontwikkelingen

3. Efficiëntie: gebruikmaken
van elkaars producten

Status:

Nog te doen in 2015-2016:
- MDI moet alle partijen uit VRHM gaan
bevatten. Politie en GMK ontbreken.
- MDI als coördinator bij multi IV-projecten
positioneren.
- Meer betrokkenheid van (echte) gebruikers
in het hele traject.
- Vaker in korte cycli en iteratief ontwikkelen
met intensieve betrokkenheid
klant/gebruiker.
- Gebruiker (iemand uit een MD-werkgroep)
vaker als projectleider.
- Explicieter jaarlijks wensen gaan ophalen
van werkgroepen (afstemming
werkplannen).
- MDI als overleg om relevante mono-,
landelijke en overige multi-ontwikkelingen
te ‘beoordelen’ en mogelijk als multi-project
als advies voor te leggen aan
hoofdenoverleg/ veiligheidsdirectie.
- We hanteren VERA hierbij.
- Business cases maken voor projecten.
- Gezamenlijk diensten opzetten / afnemen
met andere veiligheidsregio’s (of
ketenpartners).
- Meer gebruiken van bestaande
oplossingen in kolommen op hergebruik of
breder gebruik binnen de VRHM.
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7 Gewenste resultaten MDI
Resultaten:
Veiligheidsregio-brede
geografische objectregistratie

Oefenregistratie multifunctionarissen

Veiligheidsregio-breed
risicoadministratiesysteem

Samenwerkomgeving

Informatiebehoeftevraag
7
VRHM
Verbetering informatie9
uitwisseling multi

Omschrijving:
Een registratie waarin multidisciplinaire gegevens over
geografische objecten kunnen worden gedeeld.
Voorstel: VRHM-gebruik van het geomagazijn en de geoviewer (DBK) van BHM
Registratie van de geoefendheid per multi-functionaris uit de
crisisbeheersingsorganisatie.
Voorstel: in hetzelfde vakbekwaamheidssysteem dat
momenteel door BHM en GHORHM wordt gebruikt (AG5).
Informatiesysteem dat ondersteunend is aan het
risicobeheersingsproces (MDRB: bebouwde omgeving,
evenementen). Een systeem waarin documenten,
werkstromen en geografische informatie bij elkaar komt.
Voorstel: meegaan in het nieuwe Risicobeheersinginformatiesysteem van BHM. Hierbij zal het huidige systeem
Decos herzien worden.
Een omgeving waarin eenvoudiger multidisciplinair kan worden
samengewerkt en documenten kunnen worden gedeeld.
Voorstel: bij positief verloop van de pilot met Sharepoint,
Sharepoint breder uitrollen.
Aan de hand van specifieke klantprojecten (van andere MDwerkgroepen) bijdragen aan de verbetering van structurele
informatie-uitwisseling. 8
Onderzoek naar beter gebruik van de (meldkamer)faciliteiten
voor uitwisseling van kolominformatie.
Rol van GMK / RTIC en NMS (Nederlands/Nieuw Meldkamer
Systeem)

Dit beleidsdocument is een richtinggevend document op hoofdlijnen.
De vertaling van deze hoofdlijn (doelstellingen en gewenste resultaten) naar concrete projecten
vindt grotendeels plaats in de jaarlijkse werkplannen. Er zal per onderwerp jaarlijks worden
gekeken hoe er slim kan worden aangehaakt bij lopende (landelijke/mono/Multi) ontwikkelingen of
projecten.

7 Voor dit thema geldt dat de gebruikers (de andere MD-werkgroepen) het eerste aanspreekpunt zijn om dit te verbeteren.
8 Het thema ‘vertrouwelijke informatie delen’ is belegd bij MDNCW, waaraan vanuit MDI wordt meegewerkt.
9 Voor dit thema geldt dat de gebruikers (de andere MD-werkgroepen) het eerste aanspreekpunt zijn om dit te verbeteren.
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A.3

1. Samenvatting voorstel
Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s 2014-2016 en met zes prioritaire thema’s: Kwaliteit en vergelijkbaarheid,
Versterken en doorontwikkelen van Bevolkingszorg, Versterking Civiele Militaire Samenwerking,
Waterveiligheid, Continuïteit van de samenleving, Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De
resultaten van het vervolgtraject (zes projectplannen) liggen nu voor ter consultatie bij de besturen
van de veiligheidsregio’s.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Strategische Agenda
Versterking
Veiligheidsregio’s 2014-2016
Veiligheidsberaad
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

VRHM
Veiligheidsbureau
Peter Kessels

Datum

2 april 2015

A.3

Bijlage(n):

7

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

15 april 2015

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
kennis te nemen van de uitwerking van de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s 2014- 2016 in zes projecten (vastgesteld in het Veiligheidsberaad d.d. 20
maart 2015);
2.
kennis te nemen van het verzoek van het Veiligheidsberaad om uiterlijk 30 april 2015 een
integrale bestuurlijke reactie te geven op het samenstel van de zes concept-projectplannen;
3.
in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 2 april 2015, mede op basis van een
presentatie over de zes concept-projectplannen, input te geven aan het Dagelijks Bestuur om
te komen tot een integrale bestuurlijke reactie;
4.
het Dagelijks Bestuur te mandateren om in zijn vergadering van 15 april 2015 de integrale
bestuurlijke reactie vast te stellen namens het Algemeen Bestuur.

4. Toelichting op het besluit
Inleiding
Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s 2014-2016 en met zes prioritaire thema’s: Kwaliteit en vergelijkbaarheid,
Versterken en doorontwikkelen van Bevolkingszorg, Versterking Civiele Militaire Samenwerking,
Waterveiligheid, Continuïteit van de samenleving, Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De
laatste drie thema’s zijn gezamenlijk met de minister van Veiligheid en Justitie opgepakt.
In de vergadering 26 juni 2014 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de Strategische Agenda
en het vervolgtraject. De resultaten van dit vervolgtraject liggen nu voor ter bestuurlijke consultatie.

Strategische Agenda
De Strategische Agenda is erop gericht maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door het
versterken van de risico- en crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle
betrokken partijen. De Strategische Agenda helpt om complexe veiligheidsvraagstukken slagvaardig
op te pakken. Er wordt ingezet op zowel risicobeheersing als op crisisbeheersing zodat inspanningen
aan de voorkant ook daadwerkelijk leiden tot andere of verminderde inspanningen aan de achterkant
van de veiligheidsketen. De Strategische Agenda haakt zoveel mogelijk aan op lopende trajecten,
zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit geldt ook voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Zes projectplannen
De Strategische Agenda sluit aan op de actualiteit van steeds veranderende dreigingen en crises.
Afhankelijk van het specifieke risicobeeld kunnen de accenten per veiligheidsregio uiteraard
verschillen. Toch biedt de Strategische Agenda een gezamenlijk kader voor versterking van de
veiligheidsregio’s, ook in Hollands Midden. Via de zes projecten worden zo slim mogelijk – over de
grenzen van organisaties heen – maatschappelijke fysieke veiligheidsdoelen gerealiseerd. De zes
projectplannen zijn tot stand gekomen via een intensieve samenwerking en consultatie van
veiligheidsregio’ s en andere partners. Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden is o.a. een
belangrijke bijdrage geleverd aan de projectplannen Water en evacuatie en Versterking
bevolkingszorg; niet toevallig ook belangrijke beleidsprioriteiten binnen Hollands Midden.
Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de zes projectplannen. Voor een uitgebreide
beschrijving van de projecten wordt verwezen naar de bijlagen (samenvatting projectplannen)
1.
Doel:
-

Projectplan Water en evacuatie

2.
Doel:
-

Projectplan Continuïteit van de samenleving

een structurele aanpak waarmee de veiligheidsregio’s samen met de betrokken partners
kunnen zorgen voor een adequate rampenbeheersing bij overstromingen.
Resultaten:
een standaard voor informatie-uitwisseling voor water en evacuatie.
een handreiking voor risicoanalyse en evacuatiestrategie.
instrumenten voor stimuleren van zelfredzaamheid.
versterken van kennis over water en evacuatie.
een toetsingskader voor resultaatsmeting.
een meerjarenprogramma en projectenkalender voor water en evacuatie.
Relatie VRHM:
de Veiligheidsregio Hollands Midden is samen met het Hoogheemraadschap Rijnland en
TNO gestart met het project informatiepreparatie hoogwater. Hoogwater is een van de
majeure risico’s in de Veiligheidsregio Hollands Midden (zie Regionaal Risicoprofiel). Dit
projectplan sluit hierbij aan.

het stimuleren van actieve netwerken waarin de samenwerking in de praktijk tot uiting komt in
de onderlinge relaties en in concrete afspraken over de verbetering van de onderlinge
samenwerking (met een focus op: drinkwater, elektriciteit, gas, olie, ICT en telecom).
Resultaten:
een eenduidige rolopvatting van de veiligheidsregio’ s in relatie tot de rijksoverheid en vitale
partners.
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Relatie VRHM:
het versterken van de samenwerking met vitale partners is een van de beleidsprioriteiten uit
het Regionaal Beleidsplan.
3.
Doel:
-

Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten

4.
Doel:
-

Projectplan Kwaliteit en vergelijkbaarheid

5.
Doel:
-

Projectplan Versterking bevolkingszorg

de specifieke voorbereidingen op mogelijke stralingsincidenten te verbeteren, zodat bij een
stralingsincident bestuurlijk en operationeel adequaat wordt opgetreden.
Resultaten:
een gedeeld inzicht in de taken en verantwoordelijkheden bij de voorbereiding op
stralingsincidenten. Dit heeft betrekking op overheden, exploitanten en burgers.
een proces van gezamenlijke bewustwording bij overheden, bedrijfsleven en burgers t.a.v. de
betekenis en werking van deze taken en verantwoordelijkheden in de praktijk, inclusief de
achterliggende belangen en onderlinge afhankelijkheden.
helderheid over een realistisch handelingsperspectief in de incidentfase en nafase, voor
zowel de overheid, het bedrijfsleven als de burger.
een visie op proces en inhoud van publieksvoorlichting en risico- en crisiscommunicatie,
inclusief een praktische vertaling in instrumenten.
Relatie VRHM:
door de recente beleidswijzigingen door de minister van Economische Zaken worden
verschillende maatregelen t.b.v. kernongevallenbestrijding meer in lijn gebracht met de
aanpak in België en Duitsland. Het gaat hierbij om de distributiezones voor
jodiumprofylaxe(tabletten) en de zones waar binnen de maatregelen schuilen en evacueren
dienen te worden voorbereid. Deze wijzigingen leiden er toe dat de directe maatregelen nu
voor een groter deel van Nederland gaan gelden. Ook voor delen van de Veiligheidsregio
Hollands Midden. De implementatie van deze maatregelen kan daarom alleen maar integraal
worden opgepakt.

het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van regio’s, het verbeteren van het lerend
vermogen, het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking en het vergroten van de
onderlinge samenwerking tussen regio’s (mede naar aanleiding van het rapport van de
commissie Hoekstra).
Resultaten:
een gezamenlijk kader, één taal voor kwaliteit, kwaliteitszorg en vergelijkbaarheid.
een referentiemodel kwaliteit.
verder vergelijking tussen regio’s.
Relatie VRHM:
het doel en resultaten van dit project sluiten aan bij de lopende activiteiten binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden om te komen tot een systeem van integrale kwaliteitszorg.

het ondersteunen van gemeenten en veiligheidsregio’s bij de implementatie van de visie en
prestatie-eisen wat moet leiden tot de beloofde versterking van de bevolkingszorg
(Bevolkingszorg Op Orde 2.0) en de monitoring hiervan.
Resultaten:
een overzicht van uitgewerkte best practices en (verwachte) knelpunten.
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-

een overzicht van de voortgang.
een geactualiseerd opleidingspakket bevolkingszorg.

Relatie VRHM:
Versterking bevolkingszorg is een van de beleidsprioriteiten uit het regionaal beleidsplan
Veiligheidsregio Hollands Midden. Dit projectplan sluit hierbij aan.
6.
Doel:
-

Projectplan Bovenregionale operationele besluitvorming

te komen tot een beoefende en geïmplementeerde basisstructuur voor besluitvorming bij
GRIP 5 en GRIP Rijk incidenten.
Resultaten:
een beschrijving van de bestuurlijke legitimatie van landelijke besluitvorming.
een beschrijving van een model of nucleus voor “Landelijk Operationeel
Besluitvormingsteam”.
een beschrijving van een meerjarig oefenplan om samen met regionale en nationale partners
dit team adequaat getraind te houden.
het beoefenen van landelijk besluitvorming in enkele scenario-oefeningen of simulaties met
als onderwerp hoogwater, stralingsincidenten en maatschappelijke continuïteit.
Relatie VRHM:
ook de Veiligheidsregio Hollands Midden kan te maken krijgen met incidenten op het niveau
van GRIP 5 en GRIP Rijk.

Resumerend kan gesteld worden dat de Veiligheidsregio Hollands Midden, gezien haar eigen
beleidsprioriteiten (o.a. regionaal beleidsplan) en –ontwikkelingen, een belang heeft bij een adequate
uitwerking en implementatie van de projectplannen.

5. Kader
Het Veiligheidsberaad wil graag uiterlijk 30 april 2015 een integrale reactie op het samenstel van de
concept-projectplannen ontvangen van de besturen van de veiligheidsregio’s. Dit in verband met het
bestuurlijke vervolgproces om te kunnen komen tot besluitvorming in de vergadering van het
Veiligheidsberaad op 12 juni 2015.
Gelet op de vergaderplanning van het Algemeen Bestuur (eerstvolgende vergadering is op 25 juni
2015) is dit niet mogelijk. Daarom is er voor gekozen om de concept-projectplannen aan te bieden ter
bespreking in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 april 2015. Tevens zal voorzitter
Lenferink (tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad) een presentatie geven
over de Strategische Agenda en de concept-projectplannen. De input vanuit het Algemeen Bestuur
zal gebruikt worden om een bestuurlijke reactie op te stellen, die vastgesteld wordt in de vergadering
van het Dagelijks Bestuur op 15 april 2015 (namens het Algemeen Bestuur; mandaat).

6. Consequenties
Voor de uitwerking en implementatie van de projectplannen wordt ambtelijke capaciteit gevraagd van
de veiligheidsregio’s. Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden zal met name capaciteit worden
geleverd aan projecten die ook een eigen beleidsprioriteit zijn. Hierover zijn nog geen concrete
besluiten genomen.
Aan de uitvoering van de zes projecten zijn, naast ambtelijke capaciteit, kosten verbonden. Deze
kosten worden verdeeld onder de diverse partners. Voor de veiligheidsregio’s bedragen de kosten
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€ 31.222 per veiligheidsregio. Het gaat hierbij om eenmalige incidentele kosten. Voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden kunnen deze kosten gedekt worden uit de bestemmingsreserve
Samenwerken loont! (multidisciplinaire samenwerking).
De Strategische Agenda en de uitwerking/implementatie van de projectplannen worden opgenomen
in het nieuwe Regionaal Beleidsplan.

7. Aandachtspunten / risico’s
Het leveren van ambtelijke capaciteit aan de uitwerking en implementatie van de projectplannen kan,
ondanks de samenhang met de eigen beleidsprioriteiten, gevolgen hebben voor de daadwerkelijk
beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van de vastgestelde jaarplannen 2015. Mocht dit zich
voordoen, dan zal de Veiligheidsdirectie de consequenties daarvan inzichtelijk maken en bijsturen.

8. Implementatie en communicatie
Na besluitvorming in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 april 2015 wordt het
Veiligheidsberaad geïnformeerd over de bestuurlijke reactie.

9. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brief Veiligheidsberaad d.d. 23 maart 2015
Projectplan Water en evacuatie
Projectplan Continuïteit van de samenleving
Projectplan Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten
Projectplan Kwaliteit en vergelijkbaarheid
Projectplan Versterking bevolkingszorg
Projectplan Bovenregionale operationele besluitvorming

10. Historie besluitvorming
Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2014 (informatienotitie Strategische Agenda versterking
veiligheidsregio’ s 2014-2016).
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Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.veiligheidsberaad.nl
info@veiligheidsberaad.nl
026 355 24 99

Leden van het Veiligheidsberaad

Doorkiesnummer

026-3552995
Inlichtingen bij

BDO
Ons kenmerk

V011
Bijlage(n)

6
Datum
Onderwerp

23 maart 2015
Consultatie Strategische Agenda

Geachte leden van het Veiligheidsberaad,

Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014 – 2016 en met zes prioritaire thema’s. Drie hiervan zijn
gezamenlijk met de minister van VenJ opgepakt. De Strategische Agenda is erop gericht
maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door het versterken van de risico- en crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Na
een periode van consultatie van betrokken actoren uit veiligheidsregio’s, van departementen en van overige partners, bied ik u hierbij de samenvattingen van de projectplannen van de zes thema’s aan om deze met het bestuur van uw eigen veiligheidsregio te
bespreken. De integrale projectplannen zijn opvraagbaar.
Totstandkoming concept-projectplannen via intensieve consultatie
Per thema is een projectteam ingericht die samen met medewerkers uit uw veiligheidsregio’s, van ministeries en van crisispartners gewerkt heeft aan voorliggende concept-projectplannen. Hierin worden de doelstellingen, resultaten en voorgenomen acties verwoord. Deze plannen zijn tot stand gekomen door input op te halen bij veiligheidsregio’s
en deskundigen via onder andere regiobijeenkomsten, de bestaande overlegstructuren
en de werkconferentie op 4 februari 2015. Tijdens de werkconferentie hebben ruim 200
professionals van veiligheidsregio’s, het Rijk en publieke en private partners hun input geleverd op de plannen en deze verrijkt. Vanzelfsprekend zijn ook de directeuren van de
veiligheidsregio’s bij de totstandkoming van deze concept-projectplannen betrokken geweest.
Gezamenlijk complexe veiligheidsvraagstukken slagvaardig oppakken
De Strategische Agenda helpt om complexe veiligheidsvraagstukken slagvaardig op te
pakken. We zetten zowel in op risicobeheersing als op crisisbeheersing zodat inspanningen aan de voorkant ook daadwerkelijk leiden tot andere of verminderde inspanningen
aan de achterkant van de veiligheidsketen. De Strategische Agenda haakt zoveel mogelijk aan op lopende trajecten, zowel op regionaal als landelijk niveau. Via de zes inhoudelijke projecten intensiveert de samenwerking tussen het Rijk, veiligheidsregio’s en publieke en private partijen. We versterken elkaar door het delen van kennis en ervaring.
Alle betrokkenen vormen tenslotte een onderdeel van de oplossing om maatschappelijke
ontwrichting als gevolg van rampen of crises te voorkomen.
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De uitvoering van de zes projecten gaat op een vernieuwende manier, want als we blijven doen wat we al deden, krijgen we wat we al hadden. Hetzelfde geldt voor de borging
van de opgedane kennis. Bundelen en door ontwikkelen van beschikbare kennis en
krachten is een belangrijk vertrekpunt en geldt als leidraad voor alle projecten. Door het
benutten van bestaande netwerken en het zo nodig ontwikkelen van nieuwe netwerken
zullen de gezamenlijke inspanningen een duurzaam karakter krijgen
Bovenregionaal samenwerken op zes projecten
De Strategische Agenda sluit aan op de actualiteit van steeds veranderende dreigingen
en crises. Afhankelijk van het specifieke risicobeeld kunnen de accenten per veiligheidsregio uiteraard verschillen. Toch biedt de Strategische Agenda een gezamenlijk kader
voor versterking van alle veiligheidsregio’s. Via de zes projecten willen we zo slim mogelijk - over de grenzen van organisaties heen - maatschappelijke fysieke veiligheidsdoelen
realiseren. Stralingsincidenten zijn een niche die om een nationale aanpak vragen. Continuïteit van de samenleving gaat over samenwerken met vele private en vitale sectoren.
Overstroming en dijkdoorbraak is een bij uitstek Nederlands onderwerp waar veel centrale en decentrale actoren bemoeienis mee hebben en waar we weliswaar al veel hebben gerealiseerd, maar waar ook nog samenhang moet worden aangebracht. Kwaliteit en
vergelijkbaarheid krijgen al goede aandacht door regio’s die in elkaars keuken kijken
maar behoeft wel verankering. Doorontwikkeling van bevolkingszorg als volwaardige kolom binnen de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie is onlosmakelijk verbonden met alle projecten en kent bovendien een eigen opgave die begon met de commissie Bevolkingszorg in 2012. De versterking van de samenwerking met Defensie biedt
kansen om meer nog dan tot dusver gebruik te maken van de unieke expertise en mogelijkheden van de krijgsmacht. De gezamenlijke uitvoering van deze projecten helpt ons
om ook andere veiligheidsvraagstukken slagvaardig samen op te pakken. Het is een investering die zich in meerdere domeinen van veiligheid terugverdient.
Wat betekent de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s voor uw veiligheidsregio
Voor de uitvoering van de projectplannen van de Strategische Agenda Veiligheidsregio’s
zal een beroep worden gedaan op de inbreng van de medewerkers van uw veiligheidsregio. Ook zullen de projectresultaten na besluitvorming door het Veiligheidsberaad in uw
veiligheidsregio geïmplementeerd moeten worden. Aan de uitvoering van de zes projecten zijn onderstaande financiële componenten verbonden:
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Water en evacuatie
Continuïteit van de samenleving
Versterking stralingsincidenten
Kwaliteit en vergelijkbaarheid
Versterken Bevolkingszorg
Bovenregionale Operationele Besluitvorming
Totaal

Begroot
projectbudget (voor
uitvoering
na 1 juli
2015)
€ 940.000

Restant
startbudget voor
ontwerpfase

Financiering uit
budget
Strategische
Agenda
€ 37.500
€ 25.000

Financiering door
betrokken
partijen

Nog te fiBijdrage
nancieren
per regio
projectbudget

€ 492.500

€ 385.000

€ 15.400

€ 202.495

-€ 7.505

€ 25.000

€ 92.500

€ 92.500

€ 3.700

€ 166.570

€0

€ 25.000

€ 16.667

€ 124.903

€ 4.996

€ 99.000
€ 157.800

€ 37.900
€ 45.765

€ 25.000
€ 25.000

€ 36.100
€ 87.035

€ 1.444
€ 3.481

€ 105.000
€ 1.670.865

€ 25.000
€ 138.660

€ 25.000
€ 150.000

€ 55.000
€ 780.538

€ 2.200
€ 31.222

€ 601.667

Dit komt neer op een bijdrage van € 31.222,- per regio. Hiervoor worden zes projecten
gedurende anderhalf jaar uitgevoerd.
Vervolgproces: integrale reactie per veiligheidsregio
Graag ontvang ik uiterlijk 30 april 2015 de integrale reactie van het bestuur van uw veiligheidsregio op het samenstel van de concept projectplannen. Indien gewenst, kan vanuit
het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad in uw bestuur een toelichting worden gegeven op de plannen.
Wij zien uw reactie graag tegemoet en verwerken deze in de projectplannen die voor finale vaststelling aan het Veiligheidsberaad van 12 juni worden voorgelegd. In een gecombineerde vergadering van alle bestuurlijk adviescommissies op 20 mei 2015 wordt
uitgebreid stilgestaan bij de zes projecten. We hopen dat we daarmee op 12 juni 2015
een gezamenlijk akkoord kunnen geven op de projectplannen en daadwerkelijk van start
kunnen gaan met het realiseren van de projectresultaten.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Mr. G.H. (Geke) Faber
Voorzitter Veiligheidsberaad

Samenvatting projectplan Water en
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Projectdoelen en resultaten
Introductie
Een beschermd Nederland, tegen de gevolgen van te veel water. Dat is de gezamenlijke ambitie waar de
Nederlandse overheid voor staat. Diverse organisaties werken aan het thema ‘water en evacuatie’. Dit
project beoogt de individuele en gezamenlijke ambities van samenwerkingspartijen (veiligheidsregio’s,
departementen, waterschappen etc.) te bepalen met de projectopdracht: “Ontwikkel een structurele
aanpak waarmee de veiligheidsregio’s samen met betrokken partners kunnen zorgen voor een adequate
rampenbeheersing bij overstromingen.”
De watersnoodramp van 1953 was voor Nederland een belangrijke aanleiding om te starten met de
aanleg van de Deltawerken (het Nederlandse verdedigingssysteem tegen hoogwater van zee) en van
dijken door de waterschappen en Rijkswaterstaat. Dit heeft er aan bijgedragen dat we in Nederland
jarenlang een groot veiligheidsgevoel hadden over de lage waarschijnlijkheid van wateroverlast en
overstromingen. Het risico dat overblijft (het restrisico) was politiek en bestuurlijk geaccepteerd. Waarbij
we als Nederlandse overheid dus accepteerden dat wateroverlast een lage waarschijnlijkheid heeft,
maar een hoge impact, indien het zich voordoet.
Nieuwe inzichten en kennis van wereldwijde ervaringen met klimaatverandering hebben er echter toe
geleid dat er momenteel meer aandacht is voor de impact die klimaatgevolgen kunnen hebben voor onze
dichtbevolkte delta en ons rivierenlandschap. Deze nieuwe inzichten leiden tot een verhoogde
bewustwording onder meer over het gegeven dat wij ons als samenwerkende partijen moeten
voorbereiden op het geval er wel een overstroming of ernstige wateroverlast plaatsvindt. De
(voorbereiding van) de crisisbeheersing is nodig, door Veiligheidsregio’s samen met haar partners in dit
domein.
Om deze taak gedegen in te kunnen vullen moeten de Veiligheidsregio’s wel kennis hebben van hun
gebied én van de (rest)risico’s die aan de orde zijn. Ook de Wet Veiligheidsregio’s stelt dit: ken de
risico’s in uw regio en adviseer hierover aan het bevoegd gezag. Deze kennis moet actueel zijn en
rekening houden met de nieuwe klimaatkennis. De Veiligheidsregio’s moeten een zodanige kennis
hebben van hun gebied dat zij de directe en indirecte effecten bij en na hoogwater kunnen duiden. Dit
doen zij met behulp van de voor hun gebied geldende waterscenario’s en met hulp en informatie die ter
beschikking wordt gesteld door waterbeheerders, gemeentes en de vitale partners. Deze kennis van het
gebied leidt tot inzicht in onder meer: de maatschappelijke impact van een overstroming, mogelijke
schade, kansen en (on)mogelijkheden van horizontale en verticale evacuatie, hersteltijd enzovoorts.
Deze analyse van de stand van zaken in een bepaald gebied geeft tevens inzicht in de (rest)risico’s die
door de crisisbeheersing cq. veiligheidsregio’s niet opgelost kunnen worden. Mogelijk zijn deze risico’s
wel oplosbaar door maatregelen te treffen in de 2e laag van het concept meerlaagsveiligheid: namelijk
door duurzame ruimtelijke inrichting. En hiermee komt spel op gang, namelijk het spel tussen de lagen
binnen het concept meerlaagsveiligheid. De kennis die we hebben van laag 3 en de ongewenste (rest)
risico’s kan aanleiding geven voor creatieve oplossingen in laag 2, waardoor het probleem in laag 3
kleiner kan worden. Schematisch ziet dit concept van meerlaagsveiligheid er als volgt uit:
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Laag 3: Rampenbeheersing

Laag 2: Duurzame ruimtelijke inrichting

Laag 1: Primaire waterkeringen / dijkverbetering

Omdat deze kennis van onze gebieden nu nog onvoldoende is, richt het project water en evacuatie zich
hierop. Dit met het doel ons gebied beter te leren kennen en beter voorbereid te zijn op het moment dat
zich een overstroming of ernstige wateroverlast voordoet.

Aanvullende informatie:
Op het moment lopen verschillende grote programma’s die het fundament van onze waterveiligheid op orde
houden. Gefinancierd door het Deltafonds werkt het Deltaprogramma aan een strategie voor de komende vijftig
tot honderd jaar om onze voeten droog te houden. In deze risicobenadering staat het concept van
meerlaagsveiligheid centraal, waarbij de gewenste veiligheid tot stand komt dor de inzet op drie lagen. We willen
overstromingen voorkomen. Daarom versterken we preventief de dijken, zodat ze de extra zware
omstandigheden aankunnen, die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het veranderde klimaat. Toch zullen
onze dijken nooit zo sterk zijn, dat ze elke situatie aankunnen. Als de natuur haar krachten bundelt, komt het dus
aan op een slimme ruimtelijke inrichting van dorpen en steden. Door daar nu al rekening mee te houden, zijn
crises gemakkelijker te beheersen en zal de schade beperkter zijn. Tot slot wordt ingezet om de impact van een
overstroming te verminderen, als het eens mis gaat. Als een overstroming dreigt, is het belangrijk dat iedereen
klaar staat en dat de crisisplannen klaar liggen. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren is door het
Veiligheidsberaad en het kabinet onlangs ingestemd met de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s.
Eén van die prioriteiten is het thema water en evacuatie. Met als doel het verbeteren van de voorbereiding op
overstromingsrisico’s. Het gaat daarbij om een effectieve samenwerking bij risico- en crisisbeheersing
(preparatie, respons en nazorg) tussen de veiligheidsregio’s en de betrokken ministeries en de weg- en
waterbeheerders. De overheid en netwerkpartners zorgen dus voor een infrastructuur die op orde is, voor
crisisplannen die klaar liggen en voor regelmatige oefeningen om beter voorbereid te zijn.

Projectresultaten
Met de uitvoering van het project water en evacuatie willen de betrokken organisaties gezamenlijk
zorgen voor het vormgeven van de derde laag van de meerlaagsveiligheid (rampenbeheersing). Zoals
gezegd gaat het hier concreet om het beschikbaar hebben van kennis over de leefbaarheid van
gebieden bij de per gebied geldende hoogwaterscenario’s (risicoanalyse). Op basis van die kennis
kunnen bijvoorbeeld kansen en onmogelijkheden van preventief of reactief, horizontaal en/of verticaal
evacueren worden ingeschat en voorbereid zodat daarover tijdig en voldoende onderbouwd in een
crisissituatie kan worden beslist (derde laag). Deze risicoanalyse met het inzicht in de restrisico’s is ook
de basis om te besluiten over risicobeheersingsmaatregelen (eerste laag) of impact verminderende
maatregelen (tweede laag).
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Verschillende dingen moeten gebeuren:
 Creëren van meer inzicht in de onderlinge samenhangende taken en de afhankelijkheden;
 Intensiveren van de samenwerking;
 Heldere formulering van resultaten per organisatie;
 Gezamenlijk definiëren van ontwikkel- en verbeterplannen;
 Aanspreekbaarheid voor burgers en bedrijven, inclusief bijbehorende risicocommunicatie.
Hieronder worden deze noties verder uitgewerkt in een zestal resultaatsgebieden. deze
resultaatsgebieden verder uitgewerkt.
In het domein water en evacuatie gebeuren al heel veel goede dingen. Er worden grote oefeningen en
projecten uitgevoerd op het gebied van overstromingen, rampenplannen zijn in gevallen al voorzien van
de goede informatie en de relaties tussen veiligheidsregio’s en de waterbeheerders worden hechter.
Dit project wil deze goede activiteiten als basis benutten om verdere verbetering te realiseren op het
gebied van water en evacuatie.

Activiteiten en planning
Door het project water en evacuatie wordt ingezet op twee sporen, als het gaat om de resultaten die het
project zal opleveren. In de eerste plaats worden concrete hulpmiddelen voor de veiligheidsregio’s
opgeleverd vanuit het project en ten tweede wordt vanuit het project gefaciliteerd dat er een structurele
en degelijke aanpak op het thema water en evacuatie ontstaat.



Hulpmiddelen voor veiligheidsregio’s

Er worden drie projecten (resultaten 1, 2 en 3) uitgevoerd ter ondersteuning van de werkzaamheden van
de veiligheidsregio’s op het gebied van water en evacuatie. Het gaat om het ontwikkelen van standaards
en handreikingen als hulpmiddel voor de veiligheidsregio. Uit 7 georganiseerde regiobijeenkomsten is
gebleken dat de onderstaande drie projecten kunnen rekenen op een breed draagvlak.
Resultaat 1. Standaard voor informatie-uitwisseling water en evacuatie
Veiligheidsregio’s en waterbeheerders moeten elkaar rond het thema water en evacuatie snel en
adequaat kunnen informeren over bijvoorbeeld mogelijke dreigingen. Standaardisering van de
informatie-uitwisseling is nodig om te zorgen dat deze informatie goed wordt verstaan en snel kan
worden verwerkt en geïnterpreteerd. De water-specifieke informatie zal voor de veiligheidsregio’s daarbij
worden ontsloten in het LCMS.
Bij de standaardisering van de informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders en veiligheidsregio’s
spelen geokaartlagen een belangrijke rol. Daarnaast gaat het om afspraken tot het delen en duiden van
realtime informatie over bijvoorbeeld het landelijk en regionaal waterbeeld, verkeersmanagement,
bijstandsverdeling en evacuatie beslisdiagrammen.
Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van bestaande platformen en standaards.
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Activiteit
- Beschrijven van de
informatiebehoefte voor de
koude en warme fase.
- Vastleggen terminologie
“gezamenlijk woordenboek”
- Definitie benodigde
geokaartlagen.
- Definitie van standaard
berichten, zoals landelijke
en regionale waterbeelden.
- Afspraken t.a.v. te hanteren
standaards.
- Afspraken over het
(realtime en netcentrisch)
delen van informatie.

Mijlpaal /
tussenresultaat
Definitie landelijk kader
informatiebehoefte

Oplevering

Uitvoering

Q1 2016

Projectteam Water en
Evacuatie met
vertegenwoordigers van
veiligheidsregio’s en
andere partners.

Uitwerking landelijke
standaards en formats

Q3 2016

Voorstel voor vastleggen
van afspraken en
procedures. Vaststelling
door SMWO /
Veiligheidsberaad.

Q1 2017

Resultaat 2. Handreiking risicoanalyse en evacuatiestrategie
Veiligheidsregio’s moeten inzicht krijgen in de waterrisico’s en de maatschappelijke gevolgen voor hun
gebied. Het gaat daarbij naast de directe gevolgen om inzicht in de gevolgen van overstromingen op
vitale sectoren en kwetsbare objecten (domino-effecten). Inzicht in de mogelijke gevolgen van een
overstroming vormt de basis voor de operationele voorbereiding van de veiligheidsregio’s. Deze basis
levert de uitgangspunten voor de risicocommunicatie, de besluitvorming en de crisiscommunicatie bij een
daadwerkelijke crisis. De op te stellen handreiking zal ook dienen als toekomstige leidraad / werkwijze
voor het bepalen van de reële evacuatiefracties. De handreiking voor veiligheidsregio’s bestaat uit twee
onderdelen:
A. Risicoanalyse. Dit deel is een hulpmiddel voor het uitwerken van de gevolgen van een
overstroming). De handreiking maakt o.a. gebruik van de inzichten uit de projecten Veiligheid
Nederland in Kaart (VNK), Deltaprogramma, Vitale infrastructuur en EU-project PREDICT. De
rekenmethoden van de waterbeheerders wordt gebruikt voor het bepalen van de gevolgen van
overstromingen Dit onderdeel wordt door de waterbeheerders gezamenlijk aangeleverd (zie
paragraaf 2.6).
B. Evacuatiestrategie. Dit deel is een hulpmiddel voor het opstellen van een eigen
evacuatiestrategie/plan. Deze handreiking gaat in op de mogelijkheden van defensie en de
reddingsbrigades. De handreiking sluit aan bij het Kader Evacuatie en de basisinformatie uit MEGO.
De strategie omtrent het bovenregionale verkeersmanagement is onderdeel van de handreiking. Dit
onderdeel wordt aangeleverd door Rijkswaterstaat (zie paragraaf 2.6). De opvangstrategie van
veiligheidsregio’s maakt tevens onderdeel uit van deel B.
Activiteit
Handreiking Water &
Evacuatie, deel A;
Opstellen risicoanalyse
Handreiking Water &
Evacuatie, deel B;
Opstellen evacuatiestrategie.

Mijlpaal /
tussenresultaat
Opleveren handreiking
voor uitvoeren van een
risicoanalyse
Opleveren handreiking
voor opstellen van een
(bovenregionale)
evacuatiestrategie

Oplevering

Uitvoering

Q1 2016

Projectteam Water en
Evacuatie

Q3 2016
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Resultaat 3. Instrumenten voor stimuleren van zelfredzaamheid
Bijna alle veiligheidsregio’s/gemeenten willen de komende periode regionale initiatieven nemen voor het
versterken van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. Het gaat daarbij om een generieke
aanpak, waarbij burgers en bedrijven elkaar kunnen ondersteunen. Versterken van de
risicocommunicatie en de crisiscommunicatie is nodig om te zorgen dat burgers en bedrijven in geval
van een (dreigende) overstroming of andere waterrisico’s zelf hun afwegingen kunnen maken, en
daarmee zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen en de economische schade kunnen
beperken.
Om de veiligheidsregio’s/gemeenten in hun aanpak te ondersteunen worden er op landelijk niveau
hulpmiddelen ontwikkeld. Het gaat hierbij om een heldere uitwerking van de rollen. Wat doen de
veiligheidsregio’s, gemeenten en de waterbeheerders in de koude en de warme fase. En wat mogen we
van burgers en bedrijven verwachten bij een watercrisis? Een communicatiestrategie wordt als
hulpmiddel uitgewerkt.
Om de veiligheidsregio’s/gemeenten verder te helpen bij de risicocommunicatie worden de maximale
waterrisico’s verder uitgewerkt. Hierbij wordt voortgebouwd op de producten van de Module Evacuatie
Grote Overstromingen (MEGO). Gekeken zal worden welke uitbreiding nodig is zodat ook de andere
waterrisico’s (buitendijks, regionale keringen, wateroverlast, regionale rivieren) worden afgedekt.
Gestimuleerd wordt dat de regionale ervaring met zelfredzaamheid ook op landelijk niveau wordt
gedeeld, zodat we van elkaar kunnen leren. Gezamenlijk wordt daarom deelgenomen aan een aanvraag
voor EU-subsidie (project Community Resilience). Doel hiervan is om ook van de Europese aanpak
zelfredzaamheid te leren.
Activiteit
Uitwerken communicatiestrategie met heldere rollen
overheid, burgers en private
partijen.
Nadere uitwerking van de
risico-geolagen voor
watercrises en zorgen voor
de landelijke ontsluiting van
deze informatie.

Stimuleren dat best practices
ten aanzien van
zelfredzaamheid worden
gedeeld



Mijlpaal /
tussenresultaat
Advies communicatiestrategie
zelfredzaamheid bij
watercrises.
Oplevering genoemde
informatieproducten. Het
Water Management
Centrum Nederland
(WMCN) zorgt voor het
beheer van de landelijke
informatie.
Beschikbaar stellen van
leerervaringen
zelfredzaamheid.

Oplevering

Uitvoering

Q4 2015

Projectteam Water en
Evacuatie met
vertegenwoordigers van
veiligheidsregio’s en
andere partners.
Projectteam Water en
Evacuatie met de
waterpartners.

Q4 2016

Q4 2016

Projectteam Water en
Evacuatie met de trekker
van CoRes-project
veiligheidsregio ZHZ.

Versterken van structurele aanpak

Er worden drie landelijke projecten (resultaat 4, 5 en 6) uitgevoerd ter versterking van de structurele
aanpak water en evacuatie. Uit de regiosessies is gebleken dat het versterken van de kennis rond de
vraagstukken waterveiligheid en evacuatie kan rekenen op een breed draagvlak. De uitwerking van de
resultaatsmeting is vooral gericht op het structureel borgen van de gezamenlijke inspanningen.
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Resultaat 4. Versterken kennis water en evacuatie
De wens om kennis over water en evacuatie te versterken is een vraag die bij veel veiligheidsregio’s
speelt. Sommige veiligheidsregio’s hebben meer kennis en ervaring in huis, maar de beschikbare
capaciteit is meestal beperkt. Elke veiligheidsregio kan zelf de benodigde kennis en capaciteit op peil
brengen, of veiligheidsregio’s kunnen op dit vlak samenwerken en kennis delen.
Onderzocht wordt hoe een structurele versterking van de kennis over water en evacuatie moet
plaatsvinden. Op korte termijn wordt door de veiligheidsregio’s gestart met een landelijke werkgroep
water en evacuatie. Dit is een vervolg op de landelijke waterbijeenkomsten veiligheidsregio’s die sinds
april 2013 zijn gehouden. In het kader van het Landelijk Netwerk Regionaal Risicoprofiel (LNRRP) ligt er
een behoefte om te komen tot een betere landelijke en regionale uitwisseling van waterinformatie, het
delen van kennis en het geven van input op landelijke waterontwikkelingen, vooruitlopend op de
versterking van de kennisinfrastructuur.
Als onderdeel van het project Water en Evacuatie wordt onderzocht op welke wijze de
kennisinfrastructuur kan worden versterkt. Hiervoor zullen verschillende organisatie alternatieven worden
uitgewerkt. Een mogelijk alternatief is het inrichten van een landelijk kennisplatform of een
expertisecentrum. Bestaande kenniscentra binnen het waterwerkveld, zoals het Water Management
Centrum Nederland (WMCN), het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer (STOWA) kunnen daarbij mogelijk een rol spelen. Er wordt een voorstel -in de
vorm van een business case- uitgewerkt ten behoeve van de nadere besluitvorming. Vanuit het
ministerie van V&J loopt momenteel een onderzoek naar de beschikbare kennis over water en
evacuatie. De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk worden benut.
Activiteit
Voor de veiligheidsregio’s
inrichten van een netwerk
rondom het thema water en
evacuatie.
Uitwerken van alternatieven
voor versterken van kennis
over water en evacuatie.
Implementatie van voorstel
tot versterking kennis over
water en evacuatie.

Mijlpaal /
tussenresultaat
Instellen werkgroep
Water en Evacuatie

Aanbieden van voorstel
aan Veiligheidsberaad
en SMWO

Oplevering

Uitvoering

Q3 2015

LNRRP, ondersteuning
door het projectteam
Water en Evacuatie.

Q1 2016

Projectteam Water en
Evacuatie en bestaande
kenniscentra

Nader te bepalen o.b.v. besluitvorming Veiligheidsberaad / SMWO.

Resultaat 5. Toetsingskader voor resultaatsmeting
Zoals al eerder aangegeven moeten veiligheidsregio’s kunnen bepalen “wanneer zijn we op orde” ten
aanzien van het thema water en evacuatie. Hiervoor is het nodig een systematiek te ontwikkeling met
meetbare indicatoren: het toetsingskader. Op basis van het toetsingskader kunnen veiligheidsregio’s zelf
zorgen voor de eigen resultaatmeting. Daarnaast kan het toetsingskader worden gebruikt voor collegiale
toetsing.
In dit toetsingskader is aandacht nodig voor:
 Het organiseren en borgen van een cyclisch proces om per gebied de risico’s op slachtoffers en
schade te inventariseren en actualiseren.
 Het formuleren van (meetbare) verwachtingen ten aanzien van het presteren van de
crisisorganisaties, inclusief communicatie over de (on)mogelijkheden van deze organisaties.
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Het inrichten en in de praktijk testen van een werkbaar instrument voor cyclische visitatie van
veiligheidsregio’s (en partners) op het gebied van risico- en crisisbeheersing, met het afleggen van
verantwoording over de voortgang.

Bij de uitwerking van dit onderwerp wordt samengewerkt met het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid.
Indien mogelijk worden gezamenlijke voorstellen gedaan.
Activiteit
Ontwikkeling systematiek
resultaatsmeting met
meetbare indicatoren
Uitwerken voorstel
resultaatafspraken en
kwaliteitsborging
Opstellen voorstel voor
toetsing / visitatie en test
d.m.v. een pilot.

Mijlpaal /
tussenresultaat
Voorstel systematiek
met indicatoren
Advies vastleggen
resultaatsafspraken en
kwaliteitsborging
Voorstel toetsingskader
/ visitaties

Oplevering

Uitvoering

Q1 2016

Projectteam Water en
Evacuatie

Q3 2016

Q1 2017

Resultaat 6. Meerjarenprogramma en projectenkalender water en evacuatie
Een structurele aanpak van vraagstukken rond waterveiligheid en evacuatie vraagt van de
veiligheidsregio’s een gezamenlijke meerjaren-aanpak. Het project water en evacuatie stelt daarom een
gedragen meerjarenprogramma op waarin de gezamenlijke doelen en ambities op het terrein van
waterveiligheid en evacuatie voor de langere termijn worden gedefinieerd.
Het meerjarenprogramma water en evacuatie wordt uitgewerkt aan de hand van de thema’s:
 netwerk; kennen en samenwerken crisispartners.
 structuur; beleid, plannen, procedures en afspraken.
 mensen; de crisisorganisaties zijn voldoende voorbereid.
 middelen; beschikken over de noodzakelijke middelen.
 kennis; optimaal gebruik van de beschikbare kennis (en kennisontwikkeling).
 informatie; tijdig beschikken over benodigde geduide informatie.
 communicatie; eenduidige berichtgeving t.b.v. handelen burgers en bedrijven.
 kwaliteitsborging; cyclus van verbeteringen tot afgesproken kwaliteitsniveau.
Per thema wordt een einddoel of visie geformuleerd voor 2020. Daarvan worden realistische
tussendoelen en tussenresultaten afgeleid voor de tijdshorizon 2016 en 2018. De realisatie van deze
(tussen)doelen en –resultaten is primair de verantwoordelijkheid van elk van de betrokken crisispartners.
Ten aanzien van de uitvoering kunnen er, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel van de betreffende
crisispartner, tempoverschillen bestaan. Elke organisatie zorgt dat minimaal wordt voldaan aan de
afgesproken eind- en tussendoelen (mijlpalen).
Naast het meerjarenprogramma wordt ook een projectenkalender opgesteld. Dit betreft een overzicht
van alle relevante projecten bij de partners ten aanzien van het thema water en evacuatie. De
veiligheidsregio’s houden hiermee zicht op de activiteiten die in Nederland rond waterveiligheid en
evacuatie worden uitgevoerd. Het delen van die informatie en het beschikbaar stellen van de resultaten
van (reeds afgeronde) projecten heeft als doel dat de veiligheidsregio’s en hun partners van elkaar
kunnen leren. Ontwikkelingen uit het veld of vanuit het meerjarenprogramma zijn voortdurend van
invloed op de projectenkalender.
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Activiteit
Inventariseren van wensen
en lopende activiteiten.

Afstemming met
veiligheidsregio’s.

Mogelijke voorstellen voor
nieuwe (gezamenlijke)
projecten

Mijlpaal /
tussenresultaat
Meerjarenprogramma
met concrete projecten

Vaststelling meerjarenprogramma water en
evacuatie door
Veiligheidsberaad /
SMWO

Oplevering

Uitvoering

Q4 2015

Projectteam Water en
Evacuatie, thema
werkgroepen, samen met
werkveld
Projectteam Water en
Evacuatie

Q2 2016

Nader te bepalen o.b.v. besluitvorming meerjarenprogramma

Bij de uitwerking van nieuwe (gezamenlijke) projecten moet duidelijkheid ontstaan over:
 Een heldere (SMART) definitie van het project of activiteit en de beoogde resultaten.
 De organisatie (en zo mogelijk de projectleider) die de verantwoordelijkheid op zich neemt om het
project te trekken.
 De partners die in het project willen participeren.
 De wijze waarop de financiering van het project wordt geregeld.
 De planning van het project op hoofdlijnen (mijlpalen).
Het uitwerken van een oefenkalender is een mogelijk onderdeel van de projectenkalender.

Projectorganisatie
Projectteam
Het landelijk kernteam water en evacuatie zorgt voor het uitvoeren van de projectactiviteiten,
ondersteund door een aantal werkgroepen voor specifieke onderwerpen. In dit project zal nadrukkelijk
gebruik worden gemaakt van medewerkers van diverse veiligheidsregio’s, NCTV en waterpartners. De
beoogde samenstelling van het kern-/projectteam ziet er als volgt uit.
Rol in projectorganisatie

Gevraagde inspanning

Naam

Uitvoerend projectleider

3 dagen per week inhuur
van veiligheidsregio.
2 dagen per week inhuur.

Nader te bepalen

Projectsecretaris
Inhoudelijke medewerker vanuit vitale
sector I&M / waterschappen
Inhoudelijk medewerker Rijkswaterstaat /
waterschappen
Inhoudelijk medewerker van NCTV
Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio
Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio
Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio
Communicatieadviseur

Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen

0,5 dag per week, om niet
te leveren door de
betreffende organisaties

Nader te bepalen

0,5 dag per week

Nader te bepalen
Nader te bepalen door
ambtelijke stuurgroep

Nader te bepalen
Nader te bepalen

Financiën
Begroting
Voor de financiering van de projectactiviteiten gelden de volgende uitgangspunten:
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Voor de realisatie van de zes geformuleerde resultaatsgebieden van het project water en
evacuatie is een kostenraming gemaakt.
Uitgangspunt is dat de benodigde personele capaciteit (begeleidingsteam, projectteam en
werkgroepen) wordt ingevuld vanuit de betrokken organisaties. Het gaat hierbij om betrokkenen
die reeds via netwerken, overleggremia bij deze thema’s zijn betrokken. De kosten voor hun
inzet is niet in de begroting opgenomen, maar wordt door de betrokken partners zelf gedragen.
Van de structurele bezetting van het projectteam zijn alleen de kosten voor de projectleider, de
secretaris en de communicatieadviseur wel in de kostenraming meegenomen.
De algemene projectkosten zijn geraamd op 150.000 voor projectjaar 1 en € 150.000 voor
projectjaar 2. Het gaat hierbij om de bovengenoemde kosten van de inhuur voor het projectteam,
plus de overige algemene projectkosten. Uit dit algemene werkbudget worden ook de kosten
voor de resultaten 4, 5 en 6 gefinancierd.
Voor de resultaten 1, 2 en 3 is een aparte kostenraming gemaakt zoals hieronder in de begroting
opgenomen.
Indien er producten worden ontwikkeld waarvoor beheer & onderhoud noodzakelijk is, dan vallen
alleen de ontwikkelkosten onder het project. Het project zorgt van te voren voor heldere
afspraken met een of meerdere partners die na oplevering het beheer & onderhoud van deze
producten voor hun rekening nemen.

Kostenpost

Raming kosten
projectjaar 1

Raming kosten
projectjaar 2

€ 150.000

€ 150.000

€ 190.000

€ 150.000

Resultaat 2. Handreiking risico-analyse en evacuatiestrategie

€ 80.000

€ 70.000

Resultaat 3. Instrumenten voor stimuleren van zelfredzaamheid

€ 70.000

€ 80.000

Algemeen werkbudget t.b.v. uitvoerend projectleider,
projectsecretaris, werkbudget projectorganisatie.
Deelprojecten
Resultaat 1. Standaard informatie-uitwisseling water en evacuatie

Resultaat 4. Versterken kennis water en evacuatie

Zie algemeen werkbudget

Resultaat 5. Toetsingskader voor resultaatsmeting

Zie algemeen werkbudget

Resultaat 6. Meerjarenprogramma en projectenkalender

Zie algemeen werkbudget

Totaal

€ 490.000

€ 450.000

Totale kosten projectplan € 940.000 (uitvoering 2 jaar, op basis van de uitgangspunten)

Financieringsvoorstel
Onderstaand financieringsvoorstel gaat ervan uit dat verschillende partijen een bijdrage leveren aan de
realisatie van het project water en evacuatie. Benoemde bedragen zijn onder voorbehoud van
instemming hiermee. Mocht één van de financieringsbronnen om welke reden dan ook niet mogelijk zijn,
dan betekent dit een heroverweging van het totale financieringsplaatje. Het financieringsvoorstel gaat uit
van enkele uitgangspunten:
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1. Benutten van de al beschikbaar gestelde middelen:
 Uit het startbudget voor water en evacuatie, dat is toegekend door het Veiligheidsberaad en het
ministerie van V&J voor de ontwerpfase (opstellen en finaliseren van het projectplan), is nog is
ruim € 10.000 niet besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar de
uitvoeringsfase.
 Het totale startbudget voor de Strategische Agenda is nog niet volledig uitgeput. Voorgesteld
wordt om 1/6e deel à € 50.000,- van dit restant aan te wenden voor water en evacuatie.
2. Financiering door gezamenlijke partners:
 Drie partijen namelijk de veiligheidsregio’s samen, het ministerie van V&J en de gezamenlijke
waterpartners betrokken bij de SMWO dragen bij aan de kosten voor de projectresultaten, omdat
deze een gezamenlijk belang betreffen. De projectinspanningen leveren een bijdrage aan de
eigen taken van de organisaties en zal voor deze organisaties ook voordeel opleveren.
Gegeven de gezamenlijke belangen neemt elk van deze partners een substantieel deel van de
kosten voor haar rekening. De betrokken waterpartners bespreken op 1 april 2015 (vergadering
van de SMWO) hoe zij hun aandeel in dit gezamenlijke project financieren.
3. Kosten voor de veiligheidsregio’s:
 Bij de kosten voor de veiligheidsregio’s wordt uit gegaan van een financiële bijdrage per regio
van 1/25 deel. Voor de projectduur van twee jaar betekent dit voor elke veiligheidsregio een
bedrag van € 15.400,-.
Sluitend financieringsvoorstel voor 2015 en 2016:
Partner
25 veiligheidsregio’s

Bedrag
à € 15.400
per regio

€ 385.000

Ministerie van Veiligheid en Justitie (inclusief € 35.000 uit
resterend startbudget)

€ 250.000

Waterpartners

€ 280.000

Totale bijdrage

€ 915.000

Resterend deel startbudget (deel Veiligheidsberaad)
Totaal (projectduur 2 jaar)

€ 25.000
€ 940.000

Als met bovenstaande uitgangspunten onvoldoende middelen voor de uitvoering beschikbaar zijn kan
een voorstel voor aanvullende financiering worden ingediend.
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In deze memo wordt een samenvatting gegeven van het projectplan zoals dat in concept gereed is
gekomen. Het beschrijft de resultaten en aanpak zoals die momenteel wordt voorgesteld. In afstemming
met veiligheidsregio’s (consultatie), vitale partners (CVI) en diverse andere partijen, kan deze aanpak nog
worden aangescherpt. Het concept projectplan is op te vragen bij het bureau Veiligheidsberaad.
Doel: verbeteren van de onderlinge samenwerking in vitale infrastructuur
Vitale processen, producten of diensten, die nodig zijn in een samenleving, kunnen bij uitval (om wat voor
reden dan ook) grote effecten hebben op de continuïteit en veiligheid van onze samenleving.
Maatschappelijk doel van dit project is dat Nederland veiliger is door een betere risico- en crisisbeheersing.
Het streven is erop gericht dat de uitval van (delen van de) vitale infrastructuur niet leidt tot
maatschappelijke ontwrichting. Daarvoor is een goede onderlinge samenwerking nodig tussen bedrijven,
veiligheidsregio’s en ministeries. Het project heeft tot doel die samenwerking te verbeteren. Door het
creëren van actieve netwerken waarin verantwoordelijk functionarissen concrete verbeteracties uitvoeren,
krijgt die samenwerking een impuls. Het project richt zich niet op de investeringen die bedrijven,
veiligheidsregio’s en ministeries doen in het versterken van hun eigen veerkracht en optreden bij crises.
Het project richt zich nadrukkelijk op de onderlinge afstemming, deze zogenaamde ‘koppelvlakken’ waarbij
partijen iets met elkaar moeten.
Het project heeft tot doel actieve netwerken te stimuleren waarin die samenwerking in de praktijk tot uiting
komt in de onderlinge relaties en in concrete afspraken over de verbetering van de onderlinge
samenwerking.
Focus van dit project: drinkwater, elektriciteit, gas, olie, ICT & telecom
De vitale infrastructuur omvat vele partijen en netwerken. Voor de komende jaren is het belangrijk ons te
richten op die voorzieningen, die anno 2015 als meest vitaal worden aangemerkt (voorlopige categorie ‘A’
uit de Herijking Vitaal). Dat wil zeggen dat de impact bij uitval groot is en tot ontwrichting van onze
samenleving kan leiden. Het gaat dan om drinkwater, elektriciteit, gas, olie, ICT& telecom.
Doelgroep: regionaal netwerk per sector
Het project gaat er vanuit dat we leven in een netwerksamenleving en dat we dus ook zullen moeten
organiseren rondom netwerken. Dat betekent dat we uitgaan van de netwerken van functionarissen die in
de praktijk ook echt iets met elkaar moeten afstemmen, regelen etc. Het zijn functionarissen die op de
grens van ‘binnen’ en ‘buiten’ acteren (grenswerkers) en die veelal de verantwoordelijkheid hebben om in
het samenwerkingsproces te acteren namens hun organisatie. Dat zijn bij de bedrijven veelal business
continuity managers of -adviseurs of liaisons, bij veiligheidsregio’s en politie project- of
programmamanagers, adviseurs en accounthouders. Het project ondersteunt hen bij het vinden van de
juiste schaal voor de onderlinge samenwerking zodat onderlinge samenwerkingsafspraken ook concreet
kunnen worden gemaakt en uitgevoerd. Naar analogie van de huidige samenwerking van
veiligheidsregio’s en waterpartners in ‘dijkkringen’, zal ook in dit project de fysieke inrichting van de vitale
infrastructuur leidend zijn om te bepalen welke regionale netwerken zullen ontstaan. We kiezen ervoor om
aan te sluiten bij de geografische gebieden waarbinnen de distributie van vitale voorzieningen is
georganiseerd. Er komen dus regionale netwerken per sector. Heel concreet betekent dit dat het gebied
waarvoor één drinkwatermaatschappij verantwoordelijk is, de schaal bepaalt voor het regionale netwerk
dat samenwerkt rondom de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Dat kan impliceren dat het netwerk
bestaat uit één drinkwaterbedrijf en meerdere veiligheidsregio’s of dat een netwerk bestaat uit één
netbeheerder en meerdere veiligheidsregio’s. Daar waar de schaal te groot is om daadwerkelijk samen te
werken (denk aan landelijke netwerken, zoals die van sommige telecomaanbieders of het landelijke
gastransportnet), vragen we de landelijke spelers een ‘lead partner’ uit de sector en contactpersoon aan
te wijzen voor het regionale netwerk (analoog aan de afspraken die met defensie als vitale partner zijn
gemaakt). Ook landelijke afspraken hebben immers een regionale uitwerking nodig.
Resultaten en planning
In Nederland werken bedrijven, veiligheidsregio’s en ministeries, al geruime tijd aan de bescherming van
vitale infrastructuur, ook vanuit de invalshoek rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de Wet
veiligheidsregio’s wordt benadrukt dat samenwerking met crisispartners van cruciaal belang is en dat over
de rampenbestrijding en crisisbeheersing met crisispartners moet worden afgestemd. Mede daarom
hebben diverse veiligheidsregio’s convenanten afgesloten met vitale sectoren, zoals bijvoorbeeld
drinkwatermaatschappijen. Met dit project willen we daarop voortborduren door de bestuurlijke ambities
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ook écht te vertalen naar de uitvoeringspraktijk en daar de samenwerking een impuls te geven. Binnen het
project worden de volgende resultaten onderscheiden.
Resultaat
Eenduidige
rolopvatting
veiligheidsregio
irt Rijksoverheid
en
vitale
partners.

Toelichting
Er is nog veel onduidelijkheid over de rol van de
veiligheidsregio in de vitale infrastructuur. Dat
maakt de samenwerking met de ministeries en
met vitale partners lastig. Een eenduidige rol van
de veiligheidsregio in de vitale infrastructuur moet
dus worden uitgewerkt. De rol is uit te werken in
de thema’s die ook in veel convenanten zijn
benoemd (zie hierna toelichting).

Agenda
met
samenwerkingsafspraken per
sector.

Een agenda met samenwerkingsafspraken per
sector op basis van een concretisering van de 8
thema’s en prioritering per sector. Deze agenda
wordt landelijk bepaald, maar de uitvoering
geschiedt in de regionale netwerken.
Samenwerking tussen de drie partijen geschiedt
in regionale netwerken. Zij zullen aan de hand
van de agenda de verbeteracties in hun eigen
netwerk moeten identificeren en vastleggen in
een actieplan. Per regionaal netwerk wordt een
actieplan opgesteld en er wordt één nationaal
actieplan opgesteld met verbeterpunten in de
samenwerking op rijksniveau.
Het is belangrijk dat de betrokken partijen worden
ondersteund in de te maken afspraken en er
optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande
kennis en kunde op dit vlak (bijv. uit lopende
projecten). Daarom moet er een menukaart
worden gemaakt met een korte beschrijving van
relevante
voorbeelden
en
relevante
contactgegevens.

Actieplan
per
regionaal
netwerk en een
nationaal
actieplan.

Menukaart voor
de uitvoering.

Wanneer gereed
 Rolbeschrijving
vastgesteld
door stuurgroep project in
september 2015
 Vastgesteld door Commissie
Vitale
Infrastructuur,
Veiligheidsberaad en V&J
uiterlijk december 2015
 Ondertekening
door
25
besturen kan tot 2016.
Begin 2016 gereed en vastgesteld
door
Commissie
Vitale
Infrastructuur, Veiligheidsberaad
en V&J.
De actieplannen dienen uiterlijk
medio 2016 gereed te zijn zodat
daarna concrete verbeteracties
ook gerealiseerd gaan worden.

Menukaart dient Q3 2015 gereed
te zijn, maar zal ook periodiek
worden
geactualiseerd
(de
menukaart kan ook gebruikt
worden na 2016).

Activiteiten om de resultaten te realiseren
Fase 1: een duidelijke rolopvatting
1. Eerste verkenning rolbeschrijving door projectteam
Het is in deze eerste fase wenselijk om duidelijk te maken hoe ieder de eigen verantwoordelijkheid heeft
binnen de nieuwe vitale infrastructuur. Voor de rol van het bedrijfsleven en de rol van de rijksoverheid
wordt deze rolbeschrijving uitgewerkt binnen het project Herijking Vitaal. Er is daarmee nog veel
onduidelijkheid over de rol van de veiligheidsregio in de vitale infrastructuur. Dat maakt de samenwerking
met de ministeries en met vitale partners, veelal nationaal georganiseerd, lastig. Een eenduidige rol
veiligheidsregio in de vitale infrastructuur moet dus worden uitgewerkt. De rol is uit te werken naar taken
rond acht thema’s die ook in veel convenanten zijn benoemd en ook voortkomen uit internationale
onderzoek naar beleid in de vitale infrastructuur 1 ;
1.
Inrichten en faciliteren regionale netwerken: de veiligheidsregio heeft een wettelijke taak om
partijen bijeen te brengen rondom het risicoprofiel en afspraken in de crisisbeheersing
(platformfunctie)
2.
Vertalen dreigingsanalyse en risicobeoordeling naar regionale context: internationale en
landelijke inzichten over bedreigingen van de continuïteit moeten een plek krijgen in het

1

Recipe, Good practices manual for CIP policies, Marieke Klaver et.al., TNO 2011
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risicoprofiel. Gezamenlijke duiding van de risico's en betekenisgeving voor de inzet is van
belang.
3.
Risicobeheersing: het gaat om risicocommunicatie, advies bij vergunningverlening, toezicht
op continuïteit bij bedrijven, maar ook over eigen continuïteit / functioneren veiligheidsregio
bij uitval
4.
Opleiden, trainen, oefenen: gezamenlijk opleiden en trainen oefenen met partners
5.
Alertering / alarmering: afspraken over wie, wanneer, wie alarmeert en rol meldkamer(s)
6.
Informatievoorziening en crisiscommunicatie: delen van informatie (onderling) en afstemmen
bij communicatie in de richting van publiek
7.
Crisismanagement: afspraken over opschaling, inzet, afschaling in algemene kolom en
functionele kolom (ook met rijk)
8.
Tijdelijke noodvoorzieningen / capaciteiten en distributie: afspraken over prioritering en wie
wat distribueert, maar bijvoorbeeld ook inzet defensiecapaciteit.
In die rolbeschrijving zal een begripsdefinitie worden opgenomen van elk van de acht thema’s, de taken
en verantwoordelijkheden van veiligheidsregio’s (incl. wettelijke grondslag) en welke aandachtspunten er
hierbij zijn in de samenwerking met de rijksoverheid en het bedrijfsleven. Daarbij moet ook rekening
worden gehouden met burgerparticipatie en veerkracht. Ten aanzien van deze thema’s wordt door het
projectteam een verkenning gemaakt, die als input dient voor de rolbeschrijving.
2. Bijeenkomst met bestuurders en bijeenkomst met CVI
Belangrijk aspect van de rolbeschrijving daarbij om relevante begrippen eenduidig te definiëren en de
verbanden inzichtelijk te krijgen. Dat gebeurt op basis van een tweetal bijeenkomsten: een bijeenkomst
met bestuurders van veiligheidsregio’s (mogelijk DB VB) en een bijeenkomst met vitale partners
(Commissie Vitale Infrastructuur). In die bijeenkomsten worden de uitkomsten van de Herijking Vitaal
besproken (o.a. nieuwe focus op vitale processen, producten en diensten en de rolbeschrijvingen
rijksoverheid en bedrijfsleven) en wordt op basis daarvan gezamenlijk gezocht naar een juiste rolverdeling.
Het resultaat van deze activiteiten is dat een beschrijving gereed komt waarin de rolverdeling
veiligheidsregio, ministeries en partners op de vitale processen inzichtelijk is gemaakt en de
verantwoordelijkheden van veiligheidsregio’s uniform zijn beschreven.
3. Landelijk netwerk continuïteit en opstellen concept rolbeschrijving
Deze beschrijving wordt besproken met een door het project opgericht landelijk ‘netwerk continuïteit’
waarin vertegenwoordigers van betrokken ministeries (EZ, I&M, V&J), bedrijfsleven (leden Commissie
Vitale Infrastructuur) en veiligheidsregio’s participeren zonder last of ruggespraak. Op basis van een
uitgebreide bespreking kan een concept rolbeschrijving worden vastgesteld door de stuurgroep van dit
project.
4. Brede consultatie
De concept rolbeschrijving wordt daarna besproken en formeel getoetst bij bestuurders (DB VB), de
Commissie Vitale Infrastructuur, relevante managementraden VB en andere relevante netwerken, zoals
netwerk zorgcontinuïteit van de GHOR.
5. Definitieve rolbeschrijving en vaststelling door 25 besturen
De definitieve rolbeschrijving wordt daarna opgesteld en voorgelegd voor ondertekening aan de 25
besturen van (uitloop in volgende fase is mogelijk).
Fase II: acties in verbinding
In de tweede fase gaat het erom de thema’s verder te operationaliseren naar concrete
samenwerkingsafspraken per sector en deze ook te prioriteren in een agenda. In deze fase is het belangrijk
om gezamenlijk een prioritering te maken binnen de acht samenwerkingsthema’s. In de consultaties rond
dit concept projectplan is naar voren gekomen dat er in ieder geval veel meer aandacht mag komen voor
verbetering van de samenwerking aan de voorkant van de veiligheidsketen (gezamenlijke
risicobeoordeling en –duiding) en informatievoorziening tussen de drie partijen. Deze agenda met
geprioriteerde samenwerkingsafspraken ondersteunt de uitvoering in regionale netwerken bij het
identificeren van de eigen verbeteracties. Deze krijgen een plek in actieplannen voor de uitvoering.
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1. Expertbijeenkomsten en opstellen agenda per sector
Een eerste stap in deze fase is dat er landelijke expertbijeenkomsten worden georganiseerd rondom de
tripartite samenwerking bij een bepaald vitaal proces (elektriciteit, olie, gas, drinkwater, ICT & Telecom).
Voor deze expertbijeenkomst worden de specifieke bedrijven, het betrokken departement en
vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s uitgenodigd. Selectie gaat in overleg met het voor dit project
ingerichte Netwerk Continuïteit. Op basis van de expertbijeenkomsten wordt een vertaling gemaakt naar
een agenda voor de verbeteracties per sector. Het gaat dan om de selectie van de top vijf aan
verbeterpunten in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in die sector. Te denken valt aan:
heldere afspraken tussen veiligheidsregio’s (en daarmee gemeenten) en drinkwatermaatschappijen over
distributie nooddrinkwater aan de bevolking. Maar ook aan heldere afspraken over gasleveranties voor
prioritaire voorzieningen in zorggebied. Deze agenda wordt formeel voorgelegd aan de relevante
managementraden VB en aan de CVI van VNO-NCW en uiteindelijk vastgesteld door CVI,
Veiligheidsberaad en het ministerie van V&J.
2. Opstellen actieplannen
De actieplannen worden opgesteld per regionaal netwerk van iedere sector omdat het erom gaat dat de
passende verbeteracties voor hun gebied worden benoemd. Het is in deze netwerken in de eerste plaats
belangrijk dat een vertrouwelijke en vertrouwde omgeving ontstaat waarin open over de samenwerking
kan worden gesproken. Op basis van de agenda kan de onderlinge samenwerking in de regionale
netwerken worden getoetst en wordt inzichtelijk welke verbeteracties nog moeten worden opgepakt. Niet
alle verbeteracties uit de agenda zijn daarom voor alle regionale netwerken even relevant. De
verbeteracties die nog ‘open staan’ worden opgenomen in het eigen actieplan per regionaal netwerk
(inclusief verantwoordelijke, planning en financiering). In sommige gevallen vervangen de actieplannen
dan de actielijsten, zoals die nu in de convenanten vitale infrastructuur zijn gemaakt en in sommige
gevallen vullen de actieplannen deze aan. Opgemerkt wordt dat de verbeteracties niet aanvullend zijn aan
bestaande taken, maar dat het succesvol samenwerken bij continuïteit een bestaande
verantwoordelijkheid is van veiligheidsregio’s, ministeries en bedrijven. Het verdient aandacht bij de
verbeteracties dan ook zo veel mogelijk vanuit de bestaande capaciteit te organiseren. Daar waar er wel
extra (incidentele) capaciteit noodzakelijk wordt geacht om bepaalde verbeteracties door te voeren, zal
uitdrukkelijk moeten worden afgesproken hoe de verdeling van de kosten over de drie partijen en de
financiering daarvan geschiedt.
De veiligheidsregio heeft een platformfunctie om relevante partijen in de regionale netwerken bijeen te
brengen en is dan ook initiator van de regionale actieplannen per sector. Voor de daadwerkelijke
besluitvorming in deze stap is het voor dit project gewenst binnen de regionale netwerken enige organisatie
aan te brengen. Wanneer het aantal partijen in het netwerk te groot is om deze vertaling naar
verbeteracties samen te kunnen maken, wordt voorgesteld dat vanuit de veiligheidsregio’s één regio tot
‘lead partner’ wordt aangewezen om namens de anderen een afspraak te maken. Dat geldt overigens ook
andersom; wanneer het aantal bedrijven in het netwerk te groot is, wordt vanuit hun midden één partij
aangewezen als ‘lead partner’ om de verbeteracties te identificeren en te benoemen. Op die wijze wordt
ook binnen het project slim samengewerkt om tot concrete verbeteracties te komen. Uiteindelijk worden
de regionale actieplannen voorgelegd aan de betrokken bedrijven en veiligheidsregio’s. Alle deelnemende
organisaties in het netwerk moeten zich kunnen vinden in de uitwerking van de verbeteracties, planning
en andere onderlinge afspraken het eigen werkgebied.
Vanzelfsprekend zullen er ook acties zijn die op landelijk niveau tot stand moeten komen. Die worden
uiteindelijk vastgelegd in een nationaal actieplan, waartoe het ministerie van V&J het initiatief neemt om
deze af te stemmen met de betreffende ministeries die functioneel zijn betrokken bij een bepaalde sector.
Het ministerie van VenJ benut de landelijke netwerken (o.a. CVI en de Interdepartementale werkgroep
Nationale Veiligheid) voor het nationale actieplan en is de initiator van dat plan.
Het projectteam ondersteunt bij de uitwerking van de gezamenlijke actieplannen, onder andere door het
aanreiken van de agenda en menukaart (zie later) en door ondersteuning bij de vorming van de regionale
netwerken. Het projectteam stemt bij de inrichting van de regionale netwerken nadrukkelijk af met de
Commissie Vitale Infrastructuur van VNO-NCW.
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3. Menukaart voor de uitvoering
Belangrijk aspect in de actieplannen is concretisering, fasering een financiële raming en financiering van
de voorstellen zodat uitvoering van de acties ook realistisch is. Vanuit het project worden hiertoe concrete
voorbeelden verzameld, die partijen kunnen gebruiken bij het opstellen van hun actieplannen. In deze
‘menukaart voor de uitvoering’ worden voorbeelden aangereikt voor verbetering van de samenwerking.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds opgedane ervaringen rondom de eerste actieplannen en de
kennis en kunde, die bij IFV, universiteiten en andere kennisinstituten beschikbaar is. Deze kennis wordt
gebundeld en toegankelijk gemaakt in de menukaart. Verder kan de menukaart zicht geven op mogelijke
instrumenten die in actieplannen kunnen worden gehanteerd. Te denken valt aan:
 Pilot ‘actieve regionale netwerken’ (welke randvoorwaarden zijn nodig, welke lessen kunnen we
leren etc.)
 Convenanten herijken (indien nodig) en operationaliseren, actielijsten actualiseren
 Inspanningen lopende projecten benutten (bijv. Domino, Miracle, Predict)
 Mogelijkheden van bestaande of nieuwe informatiestructuren (LCMS, kennisbanken, NL-alert).
Het is aan netwerken om van de voorbeelden uit de menukaart gebruik te maken door deze op te nemen
in de actieplannen of niet. Gedacht wordt ook om rond de menukaart een soort ‘kennisplatform’ te
ontwikkelen. Mogelijk kan het IFV hierin een rol vervullen en als aanspreekpunt fungeren (één loket voor
ministeries, bedrijfsleven en veiligheidsregio’s). Dit aspect van de menukaart vraagt nog een nadere
ontwikkeling, die gedurende de tweede fase van dit project wordt vormgegeven.
4. Toetsbijeenkomst verbeteracties in verbinding
Er komen regionale actieplannen per sector en één nationale actieplan continuïteit. Deze plannen moeten
op elkaar zijn afgestemd omdat we vanuit één systeem denken en werken. Wanneer de meeste
actieplannen in concept gereed zijn, wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd vanuit het project.
Deelnemers zijn veiligheidsregio’s, vitale partners, ministeries en kennispartners. Deze ‘Toetsbijeenkomst
acties in verbinding’ is een cruciale tussenstap om verbindingen te leggen tussen de actieplannen
onderling en om breed draagvlak te organiseren voor de uitvoering. Daar waar zaken slimmer kunnen
worden georganiseerd op landelijke schaal, zal dit als zodanig moeten worden benoemd. Als voorbeeld
kan het zijn dat een landelijke pilot op een bepaald onderdeel wenselijk is. Een aanpak is vaak het beste
te ontwikkelen door “het” te doen en de aanpak proefondervindelijk te laten groeien. Dat is echter risicovol
en kost tijd. Regionale netwerken zullen dan ook worden gestimuleerd door middel van pilots gezamenlijk
uitvoering te geven aan bepaalde onderwerpen in hun actieplan. Uitvoering van dergelijke landelijke
onderzoeken of pilots worden binnen de definitieve actieplannen meegenomen.2
5. Start uitvoering actieplannen en monitoring
Op basis van de resultaten uit de toetsbijeenkomst worden de actieplannen al dan niet verder
aangescherpt en afgerond. Afhankelijk van de snelheid van het netwerk, maar uiterlijk Q4 2016 zijn alle
regionale actieplannen opgesteld en is ook het nationale actieplan opgesteld. Daarna start de uitvoering
(uitloop ook na 2016 mogelijk). De actieplannen zijn als het ware ‘levende convenanten op operationeel
niveau’. Het is vooral aan de netwerken zelf om bij de uitvoering de juiste inspanningen te plegen. Het
projectteam zal de voortgang in uitvoering van de actieplannen monitoring en daarover communiceren aan
de stuurgroep van dit project (projectleiders en bestuurlijk portefeuillehouder) en ook de Commissie Vitale
Infrastructuur van VNO-NCW wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang. Per sector wordt inzichtelijk
gemaakt in hoeverre er voortgang is op de agenda met samenwerkingsafspraken en waar belangrijke
leerpunten zitten voor de onderlinge samenwerking.
Fase 3: afbouw
Tijdens deze laatste fase zal het project worden geëvalueerd en wordt een voorstel uitgewerkt voor borging
van de projectresultaten (inclusief beheer van projectresultaten, noodzakelijke capaciteit voor verdere
implementatie en een advies over monitoring van de voortgang van de doelen in de jaren 2017 e.v.).

2

Om de uitkomsten van landelijke pilots te borgen zal begeleiding van de implementatie bij de regionale netwerken
nodig zijn. Daar dient rekening mee te worden gehouden.
5/6

Versie 16 maart 2015

Samenvatting projectplan continuïteit
van de samenleving
Versie 16 maart 2015
Investering
Het project ‘Continuïteit van de Samenleving’ vraagt van iedere veiligheidsregio een investering van €
3.700,-. Dit betreft een bijdrage aan de projectkosten, die bestaan uit de kosten van een uitvoerend
projectleider, bijeenkomsten/consultaties en een budget voor communicatie. Vier veiligheidsregio’s
(Rotterdam-Rijnmond, IJsselland, Kennemerland en Groningen), NCTV en GasUnie stellen ‘om niet’
personeel beschikbaar voor het projectteam. Ook het ministerie van VenJ stelt voor dit project financiële
middelen ter beschikking. Het bedrijfsleven is via de Commissie Vitale Infrastructuur betrokken bij de
uitvoering van dit project en zal op diverse momenten gevraagd worden mee te denken en te werken.
Naast de financiële bijdrage van iedere veiligheidsregio, zal rekening moeten worden gehouden met
capaciteit voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van de ‘eigen’ verbeteracties. Dit is echter
reguliere capaciteit voor het uitvoeren van reguliere verantwoordelijkheden. Veel veiligheidsregio’s
verrichten overigens al activiteiten op dit terrein, het project sluit daarom aan bij lopende inspanningen en
prioritering. Door samen op te trekken in dit project en kennis te delen, wordt het wiel maar één keer
uitgevonden en wordt het voor de nationale overheid en vitale partners ook makkelijker om (inhoudelijke
en procesmatige) afstemming met veiligheidsregio’s te organiseren.
Tot slot
Door verdere globalisering, klimaatverandering, urbanisering en vooral informatisering is onze
samenleving steeds complexer geworden, zijn de afhankelijkheden van en tussen vitale voorzieningen
groter geworden en is de kwetsbaarheid vergroot. Er zijn nieuwe soorten risico’s waarmee we rekening
moeten houden en veelal hebben we te maken met onzekere risico’s met onvoorziene gevolgen. Dat
vraagt een nieuwe manier van crisisbeheersing. We moeten leren improviseren zodat we hiermee kunnen
omgaan, we moeten investeren in veerkracht zodat uitval van vitale voorzieningen niet leidt tot
maatschappelijke ontwrichting en we moeten leren omgaan met een veelheid aan betrokken partijen met
eigen verantwoordelijkheden. Passend bij die nieuwe uitdagingen wordt vanuit dit project de
samenwerking van betrokken bedrijven, veiligheidsregio’s en ministeries gestimuleerd en gefaciliteerd.
Samenwerkingsverbanden (netwerken) vragen daarbij continu onderhoud. In het project moet daarbij
ruimte zijn voor uitproberen, (af)leren en experimenteren in die onderlinge samenwerking, terwijl er tegelijk
wordt ingezet op een set van basisafspraken waaraan partijen elkaar kunnen houden en elkaar op kunnen
aanspreken. Het gaat erom dat duidelijk wordt wat we van elkaar mogen verwachten bij elk soort situatie
en dat er straks een duurzame basis ligt voor succesvolle samenwerking in de komende jaren.
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Aanleiding voor het project
Onder andere naar aanleiding van incidenten in het buitenland zijn in Nederland en vanuit het
Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) initiatieven genomen om de organisatie van de risico- en
crisisbeheersing rondom stralingsincidenten verder te versterken. Voorbeelden hiervan zijn:






analyses (stresstesten) van de belangrijkste nucleaire installaties in Nederland naar aanleiding
van de kernramp in Fukushima.
de harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en
onze buurlanden België en Duitsland, zoals op 2 juli 2014 naar de Tweede Kamer is
gecommuniceerd (maatregel zonering uitgifte jodiumprofylaxe en evacuatie/schuilen).
het in september 2014 vastgestelde Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (opvolger van het
Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding); en
de eind 2014 door het IAEA uitgevoerde IRRS missie waarin voor Nederland expliciet om
aandacht is gevraagd voor een adequate aanpak van B-objecten (Urenco, COVRA,
ziekenhuizen, laboratoria en transport radioactief materiaal).

Ook de inrichting van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) past in dit rijtje.
Al deze initiatieven en ontwikkelingen vragen om extra aandacht van Rijk, veiligheidsregio’s en
exploitanten bovenop de inspanning die de afgelopen jaren reeds is gedaan op het gebied van
planvorming, het actualiseren van de nationale en regionale crisisplannen, het gezamenlijk oefenen en
het beter op elkaar afstemmen van de informatievoorziening in zowel preparatie- als responsfase.

Doel van het project
Hoofddoelstelling is “de specifieke voorbereiding op mogelijke stralingsincidenten te verbeteren, zodat bij
een stralingsincident bestuurlijk en operationeel adequaat wordt opgetreden.” Dit geldt voor zowel de
alarmeringsfase als de respons- en nafase. Er wordt daarbij vanzelfsprekend zoveel mogelijk
aangesloten bij de generieke bestuurlijke en operationele voorbereiding van crisis en rampen.
Bij stralingsincidenten is een rol weggelegd voor de overheid, de exploitanten en het publiek. Het
optreden is gericht op het voorkomen en beperken van potentieel schadelijke gevolgen voor mens, dier
en omgeving. Dit project is er op gericht de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen inclusief
de operationele betekenis helder in beeld te brengen. Verder is behoefte aan meer aandacht voor Bobjecten, risico- en crisiscommunicatie en publieksvoorlichting en de nazorg. Dit moet als geheel de
risico- en crisisbeheersing versterken.
Het dossier stralingsincidenten wordt tot op heden door velen gezien als een aangelegenheid voor de
centrale overheid, die moet optreden bij nucleaire incidenten. Door dit project moet voor alle betrokken
partijen duidelijk worden dat het om een veel bredere scope van mogelijke incidenten –en bijbehorende
verantwoordelijkheden- gaat waarbij sprake kan zijn van het vrijkomen van straling.
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Beoogde projectresultaten en planning
Het project moet de volgende resultaten opleveren:
1. Een gedeeld inzicht in de taken en verantwoordelijkheden bij de voorbereiding op
stralingsincidenten. Dit heeft betrekking op overheden, exploitanten en burgers.
Indicatie gereed: eind 2015
2. Een proces van gezamenlijke bewustwording bij overheden, bedrijfsleven en burgers t.a.v. de
betekenis en werking van deze taken en verantwoordelijkheden in de praktijk, inclusief de
achterliggende belangen en onderlinge afhankelijkheden.
Indicatie gereed: eerste helft 2016
3. Helderheid over een realistisch handelingsperspectief in de incidentfase en nafase, voor zowel
de overheid, het bedrijfsleven als de burger.
Indicatie gereed: eind 2016 + doorlooptijd daarna
4. Een visie op proces en inhoud van publieksvoorlichting en risico- en crisiscommunicatie,
inclusief een praktische vertaling in instrumenten.
Indicatie gereed: tweede helft 2015
De looptijd van het project is in ieder geval tot en met 2016. Er wordt gelijktijdig gewerkt aan de vier
genoemde resultaatgebieden.

Categorieën van activiteiten
Er is gekozen voor een fundamentele aanpak, waarbij de komende jaren met alle relevante stakeholders
het vraagstuk risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten concreet wordt ingevuld. De geplande
activiteiten zijn te categoriseren in de volgende vijf kernthema’s.
1. Afbakening van het domein. Uitgaande van eenduidig taalgebruik moet voor alle betrokkenen helder
zijn wat wel en niet binnen het domein van stralingsincidenten valt. Voor het eenduidig taalgebruik is
een begrippen- en definitiekader nodig, dat eenduidig te hanteren is en mede is gebaseerd op de
internationale standaarden vanuit het IAEA.
2. Op orde brengen van het netwerk. Taken en verantwoordelijkheden moeten voor alle betrokkenen
duidelijk zijn (ook van elkaar), de relevante partijen moeten elkaar weten te vinden en het netwerk van
deze betrokkenen moet inzichtelijk en ontsloten zijn.
3. Risico’s bewust in beeld brengen. Dit houdt in dat alle partijen zich bewust zijn van de risico’s die
gepaard gaan met mogelijke stralingsincidenten en van de consequenties hiervan voor hun taken en
verantwoordelijkheden. Dan gaat het ook om het bewust accepteren van bepaalde risico’s, de
zogenaamde de risicoacceptatie.
4. Voorbereiding op het nemen van maatregelen op orde brengen. Het moet bij alle betrokken
partijen bekend zijn welke maatregelen genomen moeten (kunnen) worden en dat men hier op
voorbereid is middels planvorming. Onderdeel hiervan is dat men beschikt over de benodigde middelen
en capaciteit en dat deze adequaat kan worden ingezet.
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5. Continue leren en bijsturen. Dit houdt in dat er sprake is van structureel meerjarig OTO1 en
evaluatie- en kennisprogramma. Voor een deel zijn partijen hier gezamenlijk voor verantwoordelijk.
Hiervoor is onder andere de koppeling tussen kennisplatforms noodzakelijk. Daarnaast moet er sprake
zijn van een gedegen toezichtregiem, onder andere in de vorm van inspecties.

Beschrijving van activiteiten
Het streven is bij de uitwerking van de kernthema’s zoveel mogelijk samenhang te brengen in lopende
(of voorgenomen) processen en activiteiten op landelijk en regionaal niveau. Waar mogelijk worden deze
onder de noemer van dit project uitgewerkt, dan wel worden de resultaten uit het project meegenomen in
de uitvoering van lopende (of voorgenomen) trajecten. Hieronder worden de vijf kernthema’s uitgewerkt
in concrete activiteiten die in het kader van dit project zullen worden ondernomen, dan wel in de
aanpalende trajecten. De uitdaging voor alle betrokkenen is om samen te komen tot een zo efficiënt en
effectief mogelijke aanpak.
Per thema zijn de volgende activiteiten gepland:

1. Domeinafbakening.
De bestaande wet en regelgeving biedt het kader waarin de basis kan worden gevonden van het domein
stralingsincidenten. Om optimaal samen te kunnen werken als betrokken partijen binnen dit domein is
het cruciaal dat deze ‘brondocumenten’ voor iedereen ontsloten zijn en dat ‘dezelfde taal gesproken
wordt’. Er is een duidelijke behoefte om een eenduidig begrippen- en definitiekader te hanteren. Dit zal
dan ook in aanloop naar de uitvoering van dit project worden gerealiseerd. De basis hiervoor ligt in de
door het IAEA en EU gehanteerde begrippenkader.
Ter ondersteuning van alle betrokken partijen binnen dit domein zullen een tweetal zaken begin 2015
worden gerealiseerd:



Samenstellen (en ontsluiten) van een eenduidig gedeeld basisoverzicht van relevante
brondocumenten.
Opstellen van gedragen lijst met definities en begrippen2.

2. Netwerk en verantwoordelijkheden.
De voorbereiding op mogelijke stralingsincidenten vraagt betrokkenheid en samenwerking van
verschillende partijen. Om hierbij in gezamenlijkheid effectief op te kunnen treden is het van groot belang
dat deze partijen over voldoende kennis van elkaars belangen en verantwoordelijkheden beschikken.
Cruciaal voor een optimaal functionerend netwerk zijn eenduidige afspraken over de onderlinge
informatie-uitwisseling (beleidsmatig en operationeel), zowel tijdens de voorbereiding op mogelijke
incidenten, als in de respons- en nafase. Ervaringen in het buitenland geven aan dat het verhelderen van
het netwerk plus bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling om een forse tijdsinvestering vraagt van
betrokken partners.

1

OTO: opleiden, trainen en oefenen

2

De basis hiervoor wordt gevonden in de door het IAEA gehanteerde begrippenkader
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Concreet dient binnen het project:
 Inzicht te worden verschaft in de betrokken partijen en hun belangen;
 Overzicht per partij te worden gegeven van taken en verantwoordelijkheden en wat de
operationele doorvertaling hiervan in de praktijk betekent;
 Werkafspraken te worden gemaakt tussen de betrokken partners over de onderlinge informatieuitwisseling (beleidsmatig en operationeel). Zowel ter voorbereiding op, als tijdens (en na),
daadwerkelijke incidenten. Hierbij zijn eenduidige contacten binnen het te creëren netwerk
cruciaal.
In de nadere uitwerking wordt een aantal fundamentele vraagstukken die in het kader van de
ontwikkeling van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten is benoemd meegenomen3. De resultaten
van het deelproject Netwerk en verantwoordelijkheden zijn dan ook directe input voor de nadere
implementatie van het NCS zoals die vanaf 2015 gaat lopen.
De volgende activiteiten zijn voorzien:






Aan de hand van scenario’s4 discussie over taken en verantwoordelijkheden (ook in
internationaal perspectief).
Realisatie van een voorstel voor de aanpak van de overlap en grijze en witte vlekken.
Realisatie van werkafspraken tussen betrokken ketenpartners over de onderlinge informatieuitwisseling. Deze afspraken zijn zowel beleidsmatig als operationeel en ter voorbereiding op
alle incidentfasen.
Samenstellen van een document waarin het netwerk wordt geschetst.

3. Risico’s bewust in beeld
Naast een helder inzicht in de eigen belangen, taken en verantwoordelijkheden start een gedegen
voorbereiding op mogelijke incidenten met het hebben van een goed inzicht in de mogelijke
risicobronnen en de consequenties van deze risico’s voor taken en verantwoordelijkheden. De realisatie
van dit inzicht vergt per definitie een gezamenlijke inspanning vanuit zowel Rijk, veiligheidsregio’s als
exploitanten. Hierbij geldt dat gedurende dit proces van bewustwording ook aandacht dient te zijn voor
een realistische omgang met mogelijke risico’s, door expliciet aandacht te besteden aan de acceptatie
van risico’s. Gedegen risicobeheersing vraagt niet alleen om goede voorbereiding in planvorming, maar
ook om bewuste aandacht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij alle betrokken partijen5.
A-objecten
Van belang is dat de risico’s rondom A-objecten in Nederland en de grensregio’s in België en Duitsland
goed in beeld zijn bij Rijk, sector en de direct betrokken bronregio en effectregio’s. Het recente

3

Zie implementatieplan NCS ......2014.
De te hanteren scenario’s dienen een palet aan vraagstukken af te dekken, van klein naar groot en ook expliciet
aandacht te besteden aan transport en moedwillige vraagstukken (m.n. respons/hulpverleningskant).
5 Nb. Overwogen kan worden om beleidsmatig de rol van de veiligheidsregio in relatie tot de vergunningverlening in
het kader van de Kernenergiewet nader te bekijken.
4
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harmonisatiebesluit van de minister van Economische Zaken6 leidt er toe dat directe maatregelen voor
A-objecten (uitgifte jodiumtabletten, evacuatie en schuilen) voor meer effectregio’s gaan gelden.
B-objecten
Het risico van een stralingsincident bij B-objecten en de noodzakelijke voorbereiding hierop dient de
komende jaren nadere aandacht te krijgen bij Rijk, regio’s en exploitanten. Weliswaar is er een wettelijke
verantwoordelijkheid (Kernenergiewet) om voorbereidingen te treffen, in de praktijk blijkt deze
voorbereiding lang niet overal optimaal geregeld.
Transport
Het risico en de potentiële consequenties van transporten met stralingsbronnen is voor veel partijen
onvoldoende duidelijk. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de categorie 1 nucleaire
transporten en transporten met overige stralingsbronnen naar bijvoorbeeld ziekenhuizen en laboratoria.
Snijvlak safety-security
Naast boven beschreven risico’s wordt het snijvlak tussen wat als safety en security ‘wereld’ kan worden
getypeerd door veel partijen als een belangrijk aandachtspunt en potentieel risico genoemd. Het snijvlak
tussen deze twee domeinen is op dit moment niet geheel duidelijk. Het creëren van inzicht in dit snijvlak
wordt meegenomen in dit project.
De volgende activiteiten zijn voorzien:









Aandacht vragen voor risico’s stralingsincidenten (A (ook grensoverschrijdend), B en transport)
bij bestuurders en management veiligheidsregio’s 7.
Meenemen van risico’s van stralingsincidenten bij herijking van regionale risicoprofielen.
Per veiligheidsregio in kaart brengen van specifieke risico’s van B-objecten.
Afstemming van regionale risicoprofielen tussen bron- en effectregio’s én indien nodig
grensoverschrijdend.
Beoordeling van het nationaal incidentscenario in Nationale risicobeoordeling op actualiteit en
bruikbaarheid8.
Aandacht vragen voor risico’s van stralingsincidenten bij B-objecten bij betreffende exploitanten,
met een focus op benodigde afstemming met de veiligheidsregio’s.
Risico’s rond transporten nader in kaart brengen 9 en deze vertalen naar regionale
rampbestrijdingsplannen.
Problematiek ten aanzien van het snijvlak safety /security nader in kaart brengen10.

6

TK 2013-2014, 32645, nr. 60
De inzet hierbij is dit (punt 1 en 2) samen met de inspanning op dit terrein in het projecten ‘water en evacuatie’ en
continuïteit aan te pakken.
8 Hierbij is de inzet aan te sluiten op de ontwikkelingen rond het gehanteerde maatscenario, zoals dat naar
verwachting wordt opgepakt in het kader van de implementatie rond het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten en
de algemene ontwikkelingen rond de herijking van de scenario’s in het kader van de Nationale Risicobeoordeling.
9 Deze actie kan deels gebruik maken c.q. meelopen met de scenario aanpak t.b.v. de
verantwoordelijkheidsverdeling.
7

10

Deze actie kan deels gebruik maken c.q. meelopen met de scenario aanpak t.b.v. de
verantwoordelijkheidsverdeling.
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4. Beleid en capaciteiten.
De vraag of er ook daadwerkelijk adequaat kan worden opgetreden is opgesplitst in de volgende
hoofdpunten:
1. Planvorming: De plannen aan de hand waarvan adequaat door de betrokken partijen kan worden
opgetreden.
2. Capaciteiten: De mensen, kunde en middelen voorhanden om daadwerkelijk adequaat in te kunnen
grijpen.
3. MOTO: Betrokken mensen zijn opgeleid, getraind en geoefend om daadwerkelijk (gezamenlijk)
professioneel te kunnen optreden. En dit wordt continue onderhouden.
4. Specifieke maatregelen: Een aantal concrete maatregelen die de komende tijd moet worden
ingevoerd.
5. Communicatie: De strategie en concrete boodschap en middelen om de maatschappij te informeren,
concreet over de risico’s te communiceren en in geval van een incident effectief in gezamenlijkheid
te communiceren over dat incident c.q. die crisis.

4.1 Planvorming
Wanneer de risico’s bewust in beeld zijn bij de betreffende partijen is de volgende stap het hebben van
plannen om daadwerkelijk (samen) adequaat op te kunnen treden in geval van (potentiële)
stralingsincidenten. Op nationaal niveau is recent het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS)
vastgesteld. De implementatie van dit plan dient de komende jaren middels realisatie van deelplannen
verder door de ANVS in samenwerking met alle relevante partners te worden uitgewerkt. Binnen de
regio’s dient de aandacht voor stralingsincidenten geborgd te zijn in hun planvormingscyclus. Het NCS
en het model rampbestrijdingsplan nucleaire installaties zijn belangrijke kaders hiervoor. Ten aanzien
van het recente harmonisatiebesluit van de minister van Economische Zaken dient door veel regio’s nog
een slag te worden gemaakt.
De volgende activiteiten zijn voorzien:




Uitwerken van de operationele voorbereiding op B-scenario’s en deze opnemen in de daartoe
bestemde plannen.
NCS en deelplannen uitwerken in regionale crisisplannen en onderliggende operationele
plannen.
Actief oppakken van de afstemming van crisis- en incidentbestrijdingsplannen van exploitanten
en veiligheidsregio’s, met een focus op B-objecten.

4.2 Capaciteiten
Het al dan niet adequaat (gezamenlijk) kunnen optreden door betrokken partijen wordt in belangrijke
mate bepaald door de beschikbaarheid van voldoende deskundige mensen, die de competenties en
middelen hebben om hun taken bij een stralingsincident uit te voeren. Op dit moment is onvoldoende
duidelijk of deze kennis, kunde en middelen er voldoende zijn en adequaat kunnen worden ingezet.
Gezien het specifieke karakter van het stralingsdossier kan niet worden verwacht dat alle partijen
specialist worden, dan wel beschikken over alle benodigde capaciteiten. Specialisering en uitwisseling
van kennis, kunde en middelen is dan ook cruciaal om tot een optimale en slimme inzet van schaarse
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capaciteiten (in mensen en middelen) te kunnen komen. De realisatie van de ANVS is een goede eerste
stap om hier in ieder geval op rijksniveau invulling aan te geven.
De volgende activiteiten zijn voorzien:




Opstellen van een capaciteitenanalyse (koppeling nationaal en regionale analyses).
Opstellen van een advies over noodzakelijke ‘investeringen’ om voldoende niveau te
realiseren11.
Implementatie van dit advies bij alle betrokken partijen.

4.3 OTO/MOTO
De effectiviteit van het uiteindelijke optreden tijdens of vooruitlopende op een (potentieel)
stralingsincident wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de betrokken mensen afdoende
zijn opgeleid, getraind zijn en uiteindelijk ook beoefend zijn om als individu, maar juist ook gezamenlijk te
kunnen werken. Het oefenen met A- en B-objecten, zowel door rijk, exploitanten, ketenpartners als GGD,
ziekenhuizen, Nationale Politie, Defensie en veiligheidsregio’s toont een grote mate van diversiteit in
aandacht. Uit evaluaties van oefeningen blijkt dat betrokkenen op alle niveaus (individueel en teams) niet
altijd voldoende zijn opgeleid en getraind om adequaat te kunnen worden ingezet bij incident met een Aof B-object (inclusief nucleaire transporten).
De volgende activiteiten zijn voorzien:



Realisatie van een eenduidig meerjarig opleidings- en trainingscurriculum met betrokkenheid van
rijk, regio’s en sector.
Versterking van het bestaande overleg (in het kader van het beheer van het NCS) tussen Rijkregio’s en exploitanten tot een ‘platform’ waar structureel afstemming wordt gezocht t.a.v.
oefenactiviteiten tussen betrokken partijen, met als doel te komen tot een meerjarige MOTOcyclus.

4.4 Specifieke maatregelen
Op 2 juli 2014 is door de minister van Economische Zaken besloten om verschillende maatregelen t.b.v.
kernongevallenbestrijding meer in lijn te brengen (harmoniseren) met de aanpak in België en Duitsland.
Het gaat hierbij om de distributiezones voor jodiumprofylaxe(tabletten) en de zones waar binnen de
maatregelen schuilen en evacueren dienen te worden voorbereid. De recente beleidswijziging leidt er toe
dat de directe maatregelen nu voor een groter deel van Nederland gaan gelden. De implementatie
hiervan dient de komende jaren uitgevoerd te worden, in samenspraak met de betrokken ministeries, de
ANVS en de veiligheidsregio’s.
De implementatie kan in de praktijk alleen integraal worden opgepakt. Hierbij gaat het onder meer om de
aanpassing van rampenbestrijdingsplannen, dan wel meer generieke regionale crisisplannen. Ook de
noodzakelijke communicatie rond de implementatie van deze maatregelen, dient integraal te worden
vormgegeven met betrokkenheid van zowel Rijk, regio’s als de sector.

11

Hierbij wordt de uitkomst van de EU Off-site stresstest meegenomen die adviseert om capaciteiten ook in
internationaal verband (oa via RANET) te bekijken.
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De volgende activiteiten zijn voorzien:







Realisatie van een ‘gedragen’ implementatieplan op basis van vastgestelde distributiestrategie
Jodiumprofylaxe12.
Bepalen van noodzakelijke stappen om preparatiezones schuilen en evacuatie13 te kunnen
implementeren14.
Opstellen van een communicatiestrategie rond implementatie harmonisatie maatregelen
kernongevallen (jodiumprofylaxe en schuilen en evacueren) 15.
Implementatie van een distributiestrategie, inclusief communicatie aspecten
Implementatie van schuilen en evacuatie in regionale plannen, inclusief communicatieaspecten.
Opstellen van een impactanalyse met betrekking tot indirecte maatregelen.

4.5 Communicatie (voorlichting, risico- en crisiscommunicatie)
Er is behoefte vanuit rijk, regio’s en exploitanten aan een integrale landelijke communicatie aanpak, waar
binnen duidelijke afspraken zijn gemaakt wie, wat, wanneer, hoe communiceert en hoe elkaar te vinden
en informatie af te stemmen. Dit landelijk kader biedt dan de basis om regionaal tot specifieke
maatwerkoplossingen te komen.
De volgende activiteiten zijn voorzien:



Inventarisatie van onderwerpen welke in integrale communicatiestrategie terug dienen te komen
en welke partijen hierbij betrokken dienen te worden16.
Opstellen van een gedragen, integrale en landelijk geldende communicatie strategie.

5. Kwaliteit
In het samenspel tussen Rijk, regio’s en exploitanten bestaat behoefte aan een gestructureerd proces
van leren en verbeteren ten aanzien van de beheersing van stralingsincidenten. Het leren en verbeteren
is nu nog wel eens incident gestuurd en niet altijd gericht op de structurele verbetering van het totale
systeem . Nauwere samenwerking tussen de verschillende kennisdragers (ANVS, CKV, NNL) en een
gestructureerde inzet van het toezichtinstrumentarium (samenwerkende inspecties, IAEA/EPREV) kan
hier verbetering in brengen.
De volgende activiteiten zijn voorzien:

12

Uitgangspunt hierbij is dat er een besluit is genomen door de minister van VWS t.a.v. de landelijk te volgen
distributiestrategie.
13 Evacuatie vraagstuk geldt weliswaar direct voor beperkt aantal regio’s, maar de consequenties reiken veel verder,
b.v. waar het gaat om ‘ effect- en opvangregio’s’.
14 Nadere uitwerking verantwoordelijkheden leidt tot meer inzicht t.a.v. vraagstuk wie, wanneer besluit t.a.v.
schuilen/evacueren kan/moet nemen.
15 Koppeling met totale communicatiestrategie stralingsincidenten (of nog breder nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming.
16 Gezien het grensoverschrijdende karakter van mogelijke effecten en te nemen maatregelen ligt het voor de hand
om bij deze inventarisatie ook waar mogelijk partijen uit België en Duitsland te betrekken.
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Opstellen van een meerjarig programma voor structurele kennisontwikkeling, onder meer
gekoppeld aan een MOTO strategie17.
Opstellen van een lange termijn toetsings- en toezichtkader incidentbestrijding.

Begroting
Het project “versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten” vraagt een eenmalige investering
van € 4.996 per veiligheidsregio. Dit zijn uitsluitend projectkosten in de vorm van inhuur externe
deskundigheid en advieskracht op strategisch en tactisch niveau én communicatie/PR. Operationele
kennis van stralingsincidenten wordt gedekt vanuit de beperkt beschikbare capaciteit vanuit de
veiligheidsregio’s. Het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij in de vorm van een bijdrage uit het
startbudget voor de landelijke projecten en levert capaciteit in de vorm van een projectsecretaris.
De feitelijke uitvoeringskosten c.q. implementatiekosten komen voor rekening van betrokken partijen en
dienen binnen de bestaande begrotingen te worden gedekt. Het gaat immers om vraagstukken die
passen binnen de reguliere wettelijke verantwoordelijkheden. Via het leveren van deze financiële
bijdrage worden de veiligheidsregio’s ‘ontzorgd’ omdat:
 Wordt aangesloten bij een integrale, eenduidige en efficiënte aanpak i.s.m. Rijk en exploitanten.
Het wiel hoeft daarbij niet zelf te worden uitgevonden.
 Specialistische kennis van Rijk, regio’s, exploitanten en kennisinstituten als RIVM wordt
gebundeld en ontsloten.
 Kwalitatief goede producten worden opgeleverd, waarmee wordt aangesloten bij een landelijk
eenduidige lijn.
Specificatie van kosten
Projectbegroting Stralingsincidenten
Post
€
Specificatie
Inzet externe
€ 47.190 Inzet tweede helft 2015
adviseur (incl.
btw)
€ 94.380 Inzet 2016
Communicatie/PR
Projectkosten
Baten
Totaal

€ 25.000
€ 166.570
€ 25.000
€ 16.667
€ 124.903

2015 en 2016

Financieringsvoorstel
Financiering door regio's
Financiering door regio's, VenJ en
branche

restant startbudget SA (€ 25k per project)
cofinanciering communicatiebudget (VOORSTEL)
Te financieren door de regio's
Gevraagde bijdrage per
€ 4.996 regio

Er is maximaal € 50.000,- beschikbaar voor de inzet van een externe adviseur in de eerste helft
van 2015, gefinancierd uit het startbudget SA. Hiervoor is reeds een offerte van € 20.800,goedgekeurd (excl. Btw, € 25.168 incl. Btw). Hier is dus nog ruimte voor extra inzet tot de
feitelijke uitvoering start op 1 juli 2015.

17

De huidige ontwikkelingen ingegeven door de ontwikkeling van de ANVS op het gebied van kennismanagement
lijken hierbij een goed startpunt. De kennisbasis die het IAEA op internationaal niveau biedt vormt daarbij een goede
aanvulling.
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Nadere toelichting:

a. Voor de inzet van de externe adviseur wordt nu € 141.570 begroot, dit is voor de uitvoeringsfase,
vanaf 1 juli 2015 en heel 2016.
b. Voor de inzet van de externe adviseur tot aan besluitvorming (dus voor de eerste helft van
2015), is in totaal een bedrag van € 50.000 beschikbaar, gefinancierd uit het startbudget SA.
Hiervoor is reeds een offerte goedgekeurd van € 25.168 inclusief btw), maar hier is dus ruimte
voor extra inzet.
c. Daarnaast is er voor elk project nog € 25.000 over uit het startbudget SA (de ambtelijke
stuurgroep moet hier nog een besluit over nemen, maar er is nu al mee gerekend).
d. Financiering van de externe adviseur geschiedt door de regio’s (vanuit VenJ wordt ook een
secretaris ingezet)
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Projectopdracht en resultaten
Aanleiding
De Commissie Hoekstra stelt in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s dat de vrijheid van regio’s ten
aanzien van kwaliteitszorg moet worden ingeperkt en dat landelijke sturing gewenst is als het gaat om
het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem. De visie hierachter is als volgt: “Een uniform
kwaliteitszorgsysteem speelt een belangrijke rol in het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van de
regio’s, het verbeteren van het lerend vermogen, het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking en
het vergroten van de onderlinge samenwerking tussen regio’s.” Ook het rapport van de algemene
rekenkamer ondersteund deze visie. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en wil met het
project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid een impuls geven aan de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de
regio’s.
Inmiddels zijn er veel initiatieven die bijdragen aan kwaliteit en vergelijkbaarheid. Zo is er een
kostenevaluatietool ontwikkeld die in 2014 in een aantal regio’s als pilot is toegepast. In 2015 wordt dit
verder uitgebreid en gaan nagenoeg alle regio’s met de kostenevaluatietool werken. Daarnaast is een
visitatiemethode ontwikkeld die in het najaar van 2014 is beproefd in de regio’s Kennemerland en
Zeeland. In 2015 en 2016 wordt een vervolg gegeven aan visitaties, waarvoor inmiddels een zestal
regio’s in de concept-visitatieplanning zijn opgenomen. Tevens is in 2014 een model voorbereid die helpt
om invulling te geven aan een kwaliteitszorgsysteem en zijn er initiatieven op het vlak van
informatiemanagement om informatie met elkaar te delen.
Er ontstaat nu behoefte om vanuit een gezamenlijk beeld van kwaliteit en vergelijkbaarheid een ‘schil’
om de verschillende lopende kwaliteits- en vergelijkbaarheidsinitiatieven te bouwen. Mede om
samenhang aan te brengen tussen instrumenten, methoden en andere aan kwaliteit en vergelijkbaarheid
gerelateerde projecten en activiteiten. Hierbij is het van belang om de verschillende invalshoeken van de
betrokken belanghebbenden (Veiligheidsberaad, veiligheidsregio’s, ministerie van VenJ, Inspectie en
anderen) mee te nemen. Voor kwaliteit en vergelijkbaarheid wordt daarom zowel naar de organisatie- als
naar de resultaatkant gekeken met aandacht voor het afleggen van verantwoording en voor
leren/ontwikkelen en samenwerken. Hierbij wordt vooral ook gezocht naar de mogelijkheden om de
verbinding hiertussen te leggen.
Projectdoel
Doel van het project is -zoals in de visie van Hoekstra is omschreven-: “het vergroten van het inzicht in
de kwaliteit van de regio’s, het verbeteren van het lerend vermogen, het bevorderen van
multidisciplinaire samenwerking en het vergroten van de onderlinge samenwerking tussen regio’s”.
Projectopdracht
Op basis van de doelstelling is de volgende opdracht gedefinieerd:
“Kom tot het organiseren van integrale kwaliteitszorg, waarbij recht wordt gedaan aan de ontwikkelingen
op het vlak van kwaliteit en vergelijkbaarheid in de regio’s”
Projectresultaten
Het project leidt, voortvloeiend uit de doelstelling en de projectopdracht tot drie concrete resultaten:
1. Een gezamenlijk kader, één taal voor kwaliteit, kwaliteitszorg en vergelijkbaarheid
2. Een referentiemodel kwaliteit
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3. Verdere vergelijking tussen regio’s
Lopende initiatieven zoals visitatie, kostenevaluatie, prestatie-indicatoren, concept-referentiemodel
kwaliteit, informatiescans worden benut in genoemde projectresultaten.
Aanpak in twee drijfveren
Kwaliteit en vergelijkbaarheid zijn brede begrippen, die bij een ieder in de veiligheidsregio; bestuur,
management en uitvoering, veel beelden en gevoelens oproepen. Om helderheid te scheppen in de
scope van het project, wordt uitgegaan van twee soorten drijfveren die regio’s en belanghebbenden
hebben ten aanzien van kwaliteit en vergelijkbaarheid:
Drijfveer 1: verantwoorden

Drijfveer 2: leren en samenwerken

Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van regio’s
voor de veiligheid in Nederland, wil het
Veiligheidsberaad op enkele thema’s meer landelijke
sturing realiseren. Als veiligheidsregio’s hebben wij
maatschappelijke taken waarover we ons ook willen
verantwoorden. We zijn al enkele jaren bezig met
verantwoorden door middel van de staat van de
rampenbestrijding, de systeemtest en binnenkort de
landelijke kostenevaluatie. Daarnaast komt daarbij het
hanteren van wettelijke eisen zoals opkomsttijden. Ook
kent iedere regio zijn eigen verantwoordelijkheid richting
het bestuur. Dit zijn allemaal harde
verantwoordingslijnen en de resultaten die betrekking
hebben op drijfveer 1 (verantwoorden) voor kwaliteit en
vergelijkbaarheid kennen een bindend karakter.

De veiligheidsregio’s hebben de intrinsieke motivatie om
kwaliteit te leveren en om zich te blijven ontwikkelen. In
het project wordt voor deze drijfveer verkend wat de
behoeften van regio’s voor leren en samenwerken zijn.
Dit vraagt om een andere aanpak en insteek dan
drijfveer 1 (verantwoorden) en om andere thema’s en
andere instrumenten (bijvoorbeeld visitatie). De schaal
waarop je bijvoorbeeld vergelijken oppakt kan ook
variëren; landelijk of slechts tussen enkele regio’s. Een
groeimodel is hier ook mogelijk: klein beginnen en
steeds verder uitbreiden (‘coalition of the willing’). Het
gaat hier expliciet om een beweging uit de
veiligheidsregio’s zelf (bottom up) en de resultaten voor
’leren en samenwerken’ kennen geen verplichtend
karakter.

Deze twee drijfveren vormen de twee hoofdlijnen in het project. Het onderscheid tussen ‘verantwoorden’
en ‘leren en samenwerken’ wordt steeds gemaakt. Maar deze drijfveren sluiten elkaar niet uit. Op veel
vlakken versterken ze elkaar juist; verantwoorden staat leren en samenwerken niet in de weg. Door
bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de risicobeoordeling, capaciteitsanalyse en kosten, kan een regio leren
van andere regio’s en de inzichten kunnen zelfs de samenwerking bevorderen. Anderzijds staan leren en
samenwerken ook verantwoording niet in de weg; trajecten die vanuit deze drijfveer zijn gestart kunnen
juist ook op landelijk niveau helpen bij de verantwoording.
Projectresultaten
Resultaat

Toelichting

1. Een gezamenlijk
kader, één taal
voor kwaliteit,
kwaliteitszorg en
vergelijkbaarheid

Een gezamenlijk kader, taal en begrippen voor kwaliteit,
kwaliteitszorg en vergelijkbaarheid is nodig om als
veiligheidsregio’s gezamenlijk door te ontwikkelen. Zowel
om te kunnen verantwoorden (waarover en aan wie?) als
om van elkaar te leren en samen te werken (hebben we het
wel over hetzelfde?). Dit kader vormt de basis voor het
referentiemodel kwaliteit en de afspraken over vergelijken.
Het gezamenlijke kader kent een bindend karakter; alle
veiligheidsregio’s gaan het hanteren.

Wanneer gereed




Beeld gehanteerde
begrippen en
ontwikkelingen mei 2015
Schets kader juni 2015
Kader september 2015
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Resultaat

Toelichting

2. Een
referentiemodel
kwaliteit

Het referentiemodel kwaliteit beschrijft welke
thema’s/elementen in elk regionale kwaliteitszorgsysteem
gevat moeten worden en welke onderwerpen een
verplichtend karakter hebben. Het vormt in feite de
landelijke ‘inhoudsopgave’ van elk kwaliteitszorgsysteem,
waarbinnen regio’s hun eigen systeem vorm kunnen geven.

3. Verdere
vergelijking tussen
regio’s

Het referentiemodel kwaliteit helpt regio’s om hun regionale
kwaliteitszorgsysteem zo professioneel mogelijk vorm te
geven. Tegelijkertijd vindt via deze weg een
harmonisatieslag plaats: (een deel van) de inhoud wordt
uniform op landelijk niveau. Dat wil zeggen dat bepaalde
onderwerpen in alle regionale systemen gevat worden, dit
kent een verplichtend karakter. Dit helpt regio’s om te
voldoen aan de wettelijke eisen (een kwaliteitszorgsysteem
is opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s). Deze
uniformiteit helpt zo bij het verantwoorden. Maar ook bij het
leren en samenwerken: hoe hebben andere regio’s zich op
deze onderwerpen georganiseerd en wat kan je daarvan
leren? De reeds ontwikkelde schets vanuit de netwerken
kwaliteit Brandweer en GHOR dient als input.
In 2015 worden de lopende initiatieven voor vergelijken
(kostenevaluatie, informatiescans) en voor leren en
samenwerken (visitaties) verder doorontwikkeld en
toegepast
Het project eindigt met een vastgesteld en beschreven
proces, waarin staat hoe veiligheidsregio’s de vergelijking
organiseren en hoe tot meer vergelijkbaarheid gekomen
wordt. Hierbij worden ook thema’s voor de komende jaren
benoemd en wordt bepaald welke instrumenten hiervoor
ingezet worden. In ieder geval worden voor 2016 een aantal
gezamenlijke thema’s benoemd en toegepast.
Drijfveer verantwoorden:
Afspraken over vergelijken om te verantwoorden zijn
bindend: ze gelden landelijk en voor alle regio’s. De thema’s
waarop vergeleken wordt om te verantwoorden zullen veelal
een wettelijke grondslag hebben. Dit betekent niet dat het
hier enkel om kwantitatieve instrumenten zal gaan. Het
kunnen ook meer ontwikkelgerichte, kwalitatieve
instrumenten betreffen. Vergelijken met verantwoording als
primaire focus kan dus nauw samen gaan met vergelijken
om te leren en samen te werken.
Drijfveer leren en samenwerken:
Afspraken over vergelijken om te leren en samen te werken
komen vanuit de regio’s zelf en dienen een volledig ander
doel; namelijk het vanuit de intrinsieke motivatie van
professionele organisaties willen leren, ontwikkelen,
verbeteren. Dit vraagt om het benoemen van thema’s voor
vergelijking waaraan in de regio’s behoefte bestaat. Het
instrumentarium kan ook verschillen en zowel kwalitatief als
kwantitatief van aard zijn.

Wanneer gereed













Doorontwikkeling schets
referentiemodel; mei-juli
2015
Referentiemodel;
november 2015

Inventarisatie bestaande
vergelijking; juni 2015
Doorontwikkeling
bestaande vergelijkingsen ontwikkelmethoden
(o.a. kostenevaluatie,
informatiescan, visitatie);
2015
Beeld noodzakelijke en
wenselijke vergelijking;
oktober 2015
Benoemen
vergelijkingsthema’s voor
2016; november 2015
Procesafspraken
vergelijking; november
2015
Instrumenten en
methoden voor
vergelijking; december
2015
Vergelijking obv
bestaande en nieuwe
thema’s; 2016

Voordelen voor de veiligheidsregio’s
Wat levert dit project de veiligheidsregio’s op?
 De projectresultaten geven het bestuur en management handvatten om te voldoen aan de
wettelijke eisen en zo verantwoording af te leggen over de ‘prestaties’ van de veiligheidsregio:
wat gaat er goed en waar is ruimte voor verbetering?
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Het project biedt handvatten om keuzes in de bedrijfsvoering te maken: wat doen we als regio,
waarop investeren we, waarom en op welke manier? Dit inzichtelijk maken helpt bij het leren en
ontwikkelen en bij de verantwoording, ook richting de maatschappij.
De projectresultaten maken het mogelijk om samen invulling te geven aan de thema’s waarop
veiligheidsregio’s zich graag willen ontwikkelen en die de samenwerking binnen regio’s
vergroten.
Het project biedt handvatten om slimmer, effectiever en efficiënter te organiseren, door best
practices van andere regio’s inzichtelijk te maken.

Resultaatsgebieden strategische agenda
Hieronder staat aangeven op welke wijze wordt bijgedragen aan de vier resultaatsgebieden.
Resultaatsgebied
strategische agenda

Invulling van dit project

Samenwerking:





Kwaliteit en
vergelijkbaarheid:





Efficiency en effectiviteit: 

Leren:





Resultaat 1: een gezamenlijk beeld en gezamenlijke taal bevorderen samenwerking.
Resultaat 2: door een gelijke indeling van het kwaliteitsmanagement, is samenwerking
makkelijker.
Resultaat 3: elkaar vergelijken laat zien waar verbetermogelijk-heden bestaan, waar men
elkaar kan versterken, etc.
Resultaat 1: een meer uniforme wijze van het organiseren en definiëren van kwaliteit
Resultaat 2: een meer uniforme wijze van het organiseren van kwaliteitszorg maakt
informatie-uitwisseling en vergelijken makkelijker, wat kan leiden tot kwaliteitsverbetering.
Resultaat 3: door vergelijken en het adapteren van best practices kan de kwaliteit
verbeteren.
Resultaat 3: vergelijken biedt inzicht in hoe anderen organiseren. Dit maakt het mogelijk
om effectieve en efficiënte best practices in de eigen organisatie te adapteren.
Resultaat 1: een gezamenlijke taal vergemakkelijkt het leren
Resultaat 2: het referentiemodel maakt het makkelijker om van elkaar te leren, omdat
informatie-uitwisseling en vergelijken beter mogelijk is.
Resultaat 3: vergelijken heeft tot primair doel om van elkaar te leren (hoe kan het
slimmer/beter/goedkoper/…)

Activiteiten en planning
Planning
Resultaat
1. Een gezamenlijk kader, één taal

Q2
‘15

Q3
‘15

Q4
‘15

Q1
‘16

Q2
‘16

Q3
‘16

Q4
‘16

2. Een referentiemodel kwaliteit
3. Verdere vergelijking tussen regio’s:
- Doorontwikkeling bestaande initiatieven
- Afspraken over nieuwe thema’s
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PROJECTRESULTAAT 1: KADER
Activiteit

Beschrijving tussenresultaat

1.

Inventariseren van reeds ontwikkelde

Inzicht van in het land gehanteerde begrippen, definities en

kaders

beelden van kwaliteit, kwaliteitszorg en vergelijkbaarheid.

Ontwikkelingen in kaart brengen, intern

Inzicht in ontwikkelingen (intern en extern) die gevat moeten worden

en extern

in het kader zoals visitatie, als methode om op strategisch niveau te

2.

leren en ontwikkelen.
3.

Wegen en beoordelen

Eerste grove outline van het kader, inclusief uitgangspunten voor de
toepassing.

4.

Toetsen en verfijnen met stakeholders

Getoetst en gedeeld kader. Samen met interne en externe
stakeholders, van strategisch, tactisch en operationeel niveau, bouwen
we verder. Dit gebeurt op 1 dag en interactief. Vragen die centraal
staan zijn: wordt het eerste concept herkend? Wat mist er nog? Is er
draagvlak voor en waarin zit de toegevoegde waarde? Het doel van
deze sessie is te komen tot aanscherping op inhoud, draagvlak en
eigenaarschap.

5.

Afronden kader

Kader dat bestuurlijk vastgesteld kan worden. Op basis van stap 4
wordt het kader gecompleteerd.

6.

Besluitvorming

Een door het VB vastgesteld kader.
Een gezamenlijk kader, incl. afspraken over implementatie, borging,
beheer en doorontwikkeling, wordt op bestuurlijk niveau vastgesteld in
het Veiligheidsberaad. De reguliere cyclus van advies en
besluitvorming wordt doorlopen.

PROJECTRESULTAAT 2: MODEL
Activiteit
Beschrijving tussenresultaat
1.

Input referentiemodel spiegelen aan

Eerste schets referentiemodel. De netwerken kwaliteit van

gezamenlijk kader (resultaat 1)

Brandweer en GHOR werken aan een referentiemodel kwaliteit. Het
reeds ontwikkelde materiaal vormt het startpunt voor het te ontwikkelen
referentiemodel. Dit wordt gespiegeld aan het net opgeleverde kader
(resultaat 1) en waar nodig aangepast/aangevuld/geactualiseerd.

2.

Opstellen concept-referentiemodel

Concept-referentiemodel kwaliteit.
Beoordeeld wordt welke elementen in het referentiemodel opgenomen
worden en welke onderdelen een verplichtend karakter krijgen. Ook
wordt bekeken welk detailleringsniveau gewenst is. Resultaat is een
conceptreferentiemodel kwaliteit.

3.

Organiseren roadshow per regio

Landelijke kennismaking met concept-referentiemodel. Om het
referentiemodel kwaliteit daadwerkelijk in de veiligheidsregio’s te laten
landen, is actieve kennisoverdracht en input nodig. Daarom wordt een
roadshow georganiseerd waarin projectleden alle 25 veiligheidsregio’s
bezoeken. De medewerkers van de veiligheidsregio (afhankelijk van de
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PROJECTRESULTAAT 2: MODEL
Activiteit
Beschrijving tussenresultaat
aard van de regio worden doelgroepen bepaald) maken via de
roadshow actief kennis met het gezamenlijke kader (resultaat 1) en
krijgen voorlichting over de opzet van het referentiemodel kwaliteit.
Input uit deze roadshow wordt verwerkt in het conceptreferentiemodel.
4.

Toetsen en verfijnen met stakeholders

Getoetst en gedeeld referentiemodel kwaliteit. Samen met interne
en externe stakeholders, van strategisch, tactisch en operationeel
niveau, bouwen we verder aan het referentiemodel. Dit gebeurt op 1
dag en interactief. Vragen die centraal staan zijn: wordt het eerste
concept herkend? Wat mist er nog? Is er draagvlak voor en waarin zit
de toegevoegde waarde? Het doel van deze sessie is te komen tot
aanscherping op inhoud, het verkrijgen van draagvlak en het
bewerkstelligen van eigenaarschap.

5.

Afronden referentiemodel kwaliteit

Referentiemodel dat bestuurlijk vastgesteld kan worden. Op basis
van stap 4 wordt het referentiemodel gecompleteerd.

6.

Besluitvorming

Een door het VB vastgesteld referentiemodel kwaliteit. Een
landelijk referentiemodel kwaliteit, incl. afspraken over implementatie,
borging, beheer en doorontwikkeling, worden op bestuurlijk niveau
vastgesteld in het Veiligheidsberaad. De reguliere cyclus van advies en
besluitvorming wordt doorlopen.

PROJECTRESULTAAT 3: VERGELIJKING
Activiteit

Beschrijving tussenresultaat

1.

Inventariseren vraag en aanbod ten

Overzicht van thema’s waarop vergelijkbaarheid gerealiseerd

aanzien van vergelijkbaarheid

wordt en inzicht in instrumenten voor vergelijken. Voor de twee
drijfveren voor vergelijking, leren & samenwerken en verantwoorden,
wordt geïnventariseerd wat de wenselijke thema’s zijn om op te
vergelijken. Voor ‘verantwoorden’ wordt in ieder geval naar de
wettelijke eisen gekeken. Voor ‘leren en samenwerken’ wordt
voorgesteld om in ieder geval te focussen op de vijf overige thema’s uit
de strategische agenda (Water en Evacuatie, Stralingsincidenten,
Continuïteit van de samenleving, Versteken Bevolkingszorg en
Samenwerking met Defensie). Ook wordt in deze fase
geïnventariseerd welke instrumenten voor vergelijken al zijn
ontwikkeld. De kostenevaluatie is in 2014 ontwikkeld en wordt in 2015
gebruikt en verder doorontwikkeld om van elkaar te leren en als
benchmark te gebruiken. Het betreft in eerste instantie kern- en
financiële gegevens van de regio. Het Ministerie van VenJ heeft aan
de Tweede Kamer toegezegd (25 sept. 2014) dat in ieder geval een
benchmark wordt gehouden over de onderwerpen overhead en staf.
Deze onderwerpen worden eveneens in het traject meegenomen. Ook
visitatie wordt doorontwikkeld evenals initiatieven op het vlak van
informatiemanagement.
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PROJECTRESULTAAT 3: VERGELIJKING
Activiteit
2.

Thema’s koppelen aan instrumenten

Beschrijving tussenresultaat
Toepassing van instrumenten waarmee regio’s kunnen
vergelijken. Nadat de thema’s waarop vergeleken gaat worden (voor
de twee sporen) zijn bepaald, wordt onderzocht of er reeds
instrumenten bestaan die de beoogde vergelijking mogelijk maken
(welk instrument kun/moet je hiervoor inzetten?). Indien er nog geen
passend instrument bestaat voor een thema, dan kan dit ontwikkeld
worden (dit valt echter buiten de scope van het project). Ook kan het
nodig zijn om bestaande instrumenten te actualiseren.

3.

Opstellen procesontwerp

Een proces voor vergelijken
In het proces wordt beschreven hoe veiligheidsregio’s zich met elkaar
gaan vergelijken, zowel voor de drijfveer ‘leren en samenwerken’ als
voor de drijfveer ‘verantwoorden’. Het proces wordt binnen de
projectgroep opgesteld en afgestemd met de stuurgroep.

4.

Toetsen en verfijnen

Getoetste en gedeelde afspraken voor vergelijken. Samen met
interne en externe stakeholders, van strategisch, tactisch en
operationeel niveau, bouwen we verder aan het vergelijkingsproces, de
thema’s en instrumenten. Dit gebeurt op 1 dag en interactief (dezelfde
dag als voor het referentiemodel). Vragen die centraal staan zijn: wordt
het eerste concept herkend? Wat mist er nog? Is er draagvlak voor en
waarin zit de toegevoegde waarde? Het doel van deze sessie is te
komen tot aanscherping op inhoud, draagvlak en eigenaarschap.

5.

Afronden proces, thema’s en

Proces, thema’s en instrumenten die

instrumenten voor vergelijken

bestuurlijk vastgesteld kunnen worden. Op basis van stap 4 wordt
het geheel aan afspraken voor vergelijken gecompleteerd.

6.

Besluitvorming

Door het VB vastgestelde afspraken voor vergelijken. De
afspraken voor vergelijken (proces, thema’s en instrumenten), incl.
afspraken over implementatie, borging, beheer en doorontwikkeling,
wordt op bestuurlijk niveau vastgesteld in het Veiligheidsberaad. De
reguliere cyclus van advies en besluitvorming wordt doorlopen.
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Begroting
Begroting
Voor de uitvoering van het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid wordt de volgende begroting
gehanteerd voor de periode april 2015 tot en met december 2016:
Nr.
1

Post
2 stakeholderbijeenkomsten

2
3

Roadshow langs alle
veiligheidsregio's
Communicatie

4

Projectorganisatie

5

Onvoorzien

Toelichting
Locatie en faciliteiten
Externe procesbegeleider
Faciliteiten en onkosten

Begroot
€ 5.000
€ 5.000
€ 4.000

Communicatieplan opstellen
Productie communicatiemiddelen
Projectleider
Projectsecretaris (1 dag p/w)
Projectmedewerkers

€ 10.000

Totaal

om niet
€ 70.000
om niet
€ 5.000
€ 99.000

Restant startbudget Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

€ 37.900

Uitkering uit restant startbudget Strategische Agenda

€ 25.000

Nog te financieren voor uitvoering Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

€ 36.100

Uitgangspunten voor deze begroting zijn:
 Personele capaciteit wordt, met uitzondering van de projectsecretaris, ingevuld via bestaande
personele capaciteit in de regio’s, bijvoorbeeld door netwerken, overleggremia, reeds op het
thema actieve experts, et cetera;
 Er wordt voor vergaderingen gebruik gemaakt van locaties van de regio’s en/of het IFV.
Financieringsvoorstel
Om bovenstaande begroting te financieren, wordt het volgende voorstel gedaan:
 Uit het startbudget voor Kwaliteit en Vergelijkbaarheid à € 50.000,-, dat is toegekend voor de
ontwerpfase (opstellen en finaliseren van het projectplan), is nog € 37.900,- niet besteed.
Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar de uitvoeringsfase;
 Het totale startbudget voor de Strategische Agenda is nog niet volledig uitgeput. Voorgesteld
wordt om 1/6e deel à € 25.000,- van dit restant aan te wenden voor Kwaliteit en
Vergelijkbaarheid;
 Aan de veiligheidsregio’s wordt een bijdrage van € 1.444,- per regio gevraagd.
Capaciteit veiligheidsregio’s
Naast de hierboven gevraagde financiële bijdrage aan het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid, vraagt
het realiseren van de projectresultaten ook de inzet van de medewerkers van de veiligheidsregio’s.
Concreet gaat het om de volgende medewerkers: kwaliteitsmedewerkers, medewerkers planning &
control, beleids- en bestuursadviseurs, medewerkers informatiemanagement. We schatten op dit
moment in dat het meedenken aan het project en het implementeren van de resultaten (vanaf 2016) een
halve dag per week aan capaciteitsinspanning vraagt. Daarnaast wordt aan management en
bestuurders op enkele momenten een bijdrage gevraagd in de vorm van het a) bijwonen van
stakeholderbijeenkomsten en b) het voorbereiden van besluitvorming over de projectresultaten.
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Aanleiding en projectdoelstellingen
Aanleiding
In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad
geconstateerd dat de bevolkingszorg nog te vrijblijvend door de gemeenten en regio’s werd ingevuld. Dit
heeft deels te maken met het feit dat de (organisatie van de) bevolkingszorg ‘te complex’ is
vormgegeven: het houdt onvoldoende rekening met hoe gemeentefunctionarissen, maar ook burgers,
tijdens crises (kunnen) handelen. Ook heeft het onvoldoende ‘ingespeeld’ op een veranderde
samenleving en de behoeften van burgers. Dit heeft geleid tot het instellen van een speciale commissie
die op basis van wetenschappelijk onderzoek een nieuwe visie op bevolkingszorg heeft geformuleerd,
bedoeld om de bevolkingszorg ‘op orde’ te brengen. Deze visie, inclusief een aantal prestatie-eisen en
beschreven in de rapportage Bevolkingszorg op orde 2.0 (BZOO 2.0), geven gemeenten en regio’s
richting aan het realistischer en eigentijdser, en daardoor vooral ook minder complex, vormgeven van de
bevolkingszorg.
In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 16 mei 2014 is de rapportage BZOO 2.0 definitief
vastgesteld, zodat er bij de voorzitters veiligheidsregio bestuurlijke commitment bestond om de visie en
prestatie-eisen landelijk te implementeren. Op 18 juli 2014 werd de rapportage uit naam van de (huidige)
portefeuillehouder Bevolkingszorg gezonden aan alle veiligheidsregio’s en gemeenten met het verzoek
de bevolkingszorg op orde te brengen door het implementeren van BZOO 2.0. Met de minister van
Veiligheid en Justitie is afgesproken dat hierdoor de vrijblijvendheid in de bevolkingszorg wordt
aangepakt.
De ervaring van onder andere enkele leden van de commissie BZOO tijdens het uitdragen van de visie
leerde echter dat de implementatie niet vanzelfsprekend gaat. Daarom is in dezelfde vergadering van 16
mei 2014 besloten om vanuit het Veiligheidsberaad de gemeenten en regio’s bij de implementatie te
helpen.
Dit heeft geleid tot een voorstel voor een project Versterking bevolkingszorg, dat twee doelstellingen en
een subdoelstelling kent.
Projectdoelstellingen
Doelstelling 1: In de eerste plaats is het project Versterking bevolkingszorg bedoeld om gemeenten en
regio’s te ondersteunen bij de implementatie van de visie en prestatie-eisen wat moet leiden tot de
beloofde versterking van de bevolkingszorg. Uit onderzoek blijkt dat het niet zinvol is om nieuwe visies
‘over de schutting’ te gooien. Implementatie van een nieuwe werkwijze is pas succesvol als uitvoerders
de aanleiding van de nieuwe werkwijze herkennen en zelf betrokken worden bij de vormgeving ervan.
Het bevorderen van de implementatie gebeurt daarom door bestaande kennis, ervaring, best practices
en enthousiasme over (uitwerkingen van) BZOO 2.0 in de regio’s interactief te verzamelen dan wel in
gezamenlijkheid te ontwikkelen en actief te verspreiden. De opbrengst wordt door de gemeenten en
regio’s gebruikt bij het actualiseren/aanpassen van hun praktische draaiboeken, het (anders) vormgeven
van oefeningen en het houden van (een andere wijze van) evalueren. De gekozen interactieve aanpak
brengt naar verwachting ook een gedragsverandering teweeg die noodzakelijk is om de visie en
prestatie-eisen ook daadwerkelijk te kunnen implementeren.
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Doelstelling 2: In de tweede plaats is het project Versterking bevolkingszorg bedoeld om in lijn met de
afspraak met de minister de voortgang van de implementatie in de veiligheidsregio’s ‘te monitoren’. Aan
het eind van het project vindt daartoe een inventarisatie plaats van de voortgang tot dan toe. De
portefeuillehouder Bevolkingszorg kan daarmee zowel zijn collega’s in het Veiligheidsberaad als de
minister VenJ informeren over de voortgang, zodat bepaald kan worden of de (voorbereiding op de)
bevolkingszorg dan op niveau is.
Subdoelstelling: De verantwoordelijkheid voor het actueel houden van de opleidingsproducten
bevolkingszorg (indertijd opgesteld door de projectgroep GROOTER) is inmiddels bij het IFV belegd. Om
tot eenduidigheid in de (vormgeving van de) bevolkingszorg te komen, is een subdoelstelling van dit
project om waar nodig een actualisatie van de opleidingsproducten en het Referentiekader Regionaal
Crisisplan (RRCP) te bevorderen zodat deze in lijn met de visie worden gebracht.
Resumerend: drie tastbare hoofdresultaten
Resumerend worden de volgende drie tastbare hoofdresultaten opgeleverd:
• Een overzicht van uitgewerkte best practices en (verwachte) knelpunten die gemeenten en regio’s
gebruiken bij het actualiseren/aanpassen van hun praktische draaiboeken, het (anders) vormgeven
van oefeningen en het houden van (een andere wijze van) evalueren. De visie die uitgaat van
zelfredzaamheid en improvisatie betekent immers nadrukkelijk ook een andere wijze van oefenen en
evalueren.
• Een overzicht van de voortgang per veiligheidsregio om het Veiligheidsberaad en de minister van
VenJ te informeren.
• Een geactualiseerd opleidingspakket bevolkingszorg en RRCP in lijn met de visie uit BZOO 2.0.

Activiteiten en planning
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de te verrichten activiteiten en de te leveren
tussenresultaten.
1.

Bevorderen van de implementatie

Regionale en thematische bijeenkomsten
Er wordt een aantal (ongeveer twaalf) regionale bijeenkomsten georganiseerd waaraan
vertegenwoordigers uit twee of drie (buur)regio’s deelnemen. Vertegenwoordigers kunnen mensen van
de veiligheidsregio of de gemeenten zijn. Tijdens deze bijeenkomsten worden de beoogde best practices
en knelpunten verzameld dan wel in gezamenlijkheid ontwikkeld. Indien aan de orde worden bestaande
best practices op haalbaarheid besproken. Waar mogelijk wordt ook meteen geholpen door bij
ingebrachte knelpunten bestaande best practices (bijvoorbeeld uit eerdere bijeenkomsten) aan te
bieden.
Ook wordt een aantal (ongeveer vier) thematische bijeenkomsten georganiseerd waaraan alle regio’s
deel kunnen nemen. Afhankelijk van het thema worden ook eventueel andere partijen gezien hun
expertise uitgenodigd. Het LOCB en de managementraad bevolkingszorg worden geconsulteerd om
voorstellen te doen voor thema’s.
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Tussenresultaat 1: Overzicht van best practices en knelpunten door het organiseren van
(ongeveer twaalf) regionale bijeenkomsten en (ongeveer vier) thematische bijeenkomsten.
Leerarena’s bevolkingszorg
In het geval er daadwerkelijke incidenten plaatsvinden in de doorlooptijd van het project wordt bekeken
of het mogelijk is om een leerarena bevolkingszorg te organiseren om een aantal ‘beproefde’ best
practices c.q. knelpunten op te halen. Mocht er niet in lijn gehandeld zijn met de visie, dan zou met de
betrokkenen gezamenlijk tot best practices gekomen kunnen worden. Dit draagt ook bij aan de beoogde
gedrags- en cultuurverandering.
Tussenresultaat 2: Een aantal ‘beproefde’ best practices en mogelijke knelpunten door het
organiseren van een aantal leerarena’s naar aanleiding van daadwerkelijke incidenten.
Publicaties best practices en knelpunten
De verzamelde uitgewerkte best practices en knelpunten worden na iedere bijeenkomst samengevat tot
een korte publicatie die op de website BZOO en het kennisplatform, beide in beheer bij het IFV, snel
beschikbaar wordt gesteld aan het veld. Deze publicatie kan zoals gezegd als input dienen voor het
opstellen/aanpassen van praktische draaiboeken Bevolkingszorg, het vormgeven van oefeningen en het
houden van (interne) evaluaties.
Tussenresultaat 3: Publicatie van de opbrengst (best practices en knelpunten) na iedere
bijeenkomst c.q. leerarena.
Elektronische kennisbrief
Elke drie maanden, dat wil zeggen vier maal per jaar, wordt een elektronische kennisbrief opgesteld van
de overall resultaten tot dan toe.
Tussenresultaat 4: Kennisbrief waarin de overall opbrengst tot dan toe wordt verwoord (4 maal).
2.

Monitoren van de voortgang van de implementatie

Tegen het einde van het project worden vier interregionale bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis
over de implementatie (en dus ook over de beoogde versterking die tijdens het project heeft
plaatsgevonden) met elkaar wordt gedeeld.
Voor het monitoren van de voortgang worden alle regio’s bezocht: planvorming wordt bekeken, met een
aantal sleutelfunctionarissen worden gesprekken gevoerd en bekeken wordt tegen welke
(uitvoerings)problemen men nog aanloopt. Van de bevindingen wordt een korte publicatie opgesteld.
Deze publicatie wordt geagendeerd voor het Veiligheidsberaad, zodat beoordeeld kan worden of men
vindt dat de bevolkingszorg op orde is. Deze inventarisatie is ook bedoeld om de minister van Veiligheid
en Justitie te informeren over de voortgang.
Tussenresultaat 5: Publicatie over de stand van zaken van de implementatie (eenmalig aan het
eind van het project).
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3.

Bevorderen van opleidingsproducten bevolkingszorg

Voor het bevorderen van de actualisatie van de opleidingsproducten bevolkingszorg en het RRCP
worden waar nodig tekstvoorstellen aangeleverd via de stuurgroep Vakbekwaamheid bevolkingszorg
aan het IFV.
Tussenresultaat 6: Geactualiseerde opleidingsproducten bevolkingszorg en RRCP in lijn met
BZOO 2.0.

Resumé en planning
Nr.

Activiteit

Tussenresultaat

Planning

1

Organiseren regionale en
thematische
bijeenkomsten

Overzicht best practices en knelpunten
per bijeenkomst

t/m Q3 2016
maandelijks

2

Leerarena’s
bevolkingszorg

Overzicht ‘beproefde’ best practices en
knelpunten per incident

t/m Q3 2016

3

Opstellen 16 notities van
opbrengst uit de 16
bijeenkomsten

12 publicaties om snel ter beschikking te
stellen aan het veld

t/m 2016 Q3
maandelijks

4

Opstellen elektronische
kennisbrief (4 maal)

Elektronische kennisbrief

Q3 en Q4 2015
Q1 en Q2 2016

5

Monitoren voortgang
implementatie per regio

Voortgangsrapportage

Q4 2016

6

Bevorderen waar nodig
opleidingsproducten
bevolkingszorg

Geactualiseerde opleidingsproducten en
RRCP in lijn met visie BZOO 2.0

Q4 2015

Randvoorwaarde
Met het vaststellen van de rapportage BZOO 2.0 door het Veiligheidsberaad bestaat bestuurlijke
commitment bij de voorzitters veiligheidsregio over de visie en de implementatie ervan. Bedacht moet
worden dat gemeenten uiteindelijk zelf kunnen en mogen besluiten om de visie al dan niet te
implementeren. De voorzitters veiligheidsregio hebben immers geen formele doorzettingsmacht als het
om de voorbereiding op crisisbeheersing gaat. Mocht op basis van de inventarisatie over de vorderingen
in de 25 regio’s blijken dat de voortgang in gemeenten c.q. regio’s achterblijft, dan kunnen de voorzitters
veiligheidsregio van de betreffende regio(‘s) een verbetering formeel niet afdwingen. Bestuurlijke
commitment in de regio’s, geïnitieerd door de voorzitters veiligheidsregio, is daarom essentieel.
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Begroting
In ieder geval zullen er in de begroting de volgende kostenposten worden opgenomen en gespecificeerd:
•

Kosten voor de projectleider, projectsecretaris (voor procesmatige ondersteuning van de
projectleider, bijvoorbeeld voor het organiseren van bijeenkomsten en het notuleren tijdens de
bijeenkomsten) en gerelateerde activiteiten (opmaak en verspreiding producten).

Nr.

Activiteit

Tijdsbesteding Tijdsbesteding
projectleider
projectsecretaris

1

Voorbereiden en leiden
regionale en thematische
dagen (16 maal)

20 dagen

30 dagen

2

Voorbereiden en leiden
leerarena’s bevolkingszorg
(maximaal 4)

(8 dagen)

(4 dagen)

3

Opstellen 16 notities van
opbrengst uit 16
bijeenkomsten (en max. 4
incidenten)

16 dagen
(+ 4 dagen)

8 dagen
(+4 dagen)

Opmaak + verspreiding: 10k

4

Opstellen elektronische
kennisbrief (4 maal)

8 dagen

4 dagen

Organisatiekosten regio’s: 8k

5

Monitoren voortgang
implementatie per regio +
opstellen
voortgangsrapportage

30 dagen

30 dagen

Opmaak + verspreiding: 8k

6

Bevorderen waar nodig
actualisatie
opleidingsproducten

8 dagen

-

7

Overleg opdrachtgever en
afstemming andere
projecten

8 dagen

-

TOTAAL DAGEN

90 dagen
(+ 12 dagen)

72 dagen
(+ 8 dagen)

TOTAAL KOSTEN

81k
(+ 10,8k)

36k
(+ 4k)

•

Tijdsbesteding gerelateerde
activiteiten

26k

Vergaderkosten en kosten voor bijeenkomsten zijn beperkt. Zo zullen (afstemmings)vergaderingen
zoveel mogelijk bij het IFV of een veiligheidsregio gepland worden. De regionale bijeenkomsten
vinden bij voorkeur in de regio’s zelf plaats. Gezien de opzet (delen van kennis en expertise) zal de
betrokkenheid van de vertegenwoordigers van de regio’s en gemeenten om niet zijn.
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De geschatte totale begroting komt daarmee op: € 143.000,- (exclusief leerarena’s) en maximaal €
157.800 (inclusief leerarena’s). Of de leerarena’s plaats zullen vinden is vanzelfsprekend afhankelijk van
het feit of zich incidenten voordoen en de bereidheid van de betreffende regio/gemeente(n) om mee te
werken.
Er zal in alle gevallen verder uitgegaan worden van een beperkt budget. Zo zullen
(afstemmings)vergaderingen zoveel mogelijk bij het IFV of een veiligheidsregio gepland worden. De
regionale bijeenkomsten vinden bij voorkeur in de regio’s zelf plaats. Gezien de opzet (delen van kennis
en expertise) zal de betrokkenheid van de vertegenwoordigers van de regio’s en gemeenten om niet zijn.

Business case
Het project Versterking bevolkingszorg draagt als volgt aan de algemene doelstellingen (samenwerking,
kwaliteit, efficiency en leren) van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s bij.
De visie en prestatie-eisen uit BZOO 2.0 zijn erop gericht om tot een bevolkingszorg te komen die uitgaat
van de eigen verantwoordelijkheid die burgers ook bij rampen en crises hebben. Dat houdt onder andere
in dat de overheid niet (meer) als vanzelfsprekend alle zorg naar zich toetrekt, maar juist zorg op maat
op levert en zich vooral daarop voorbereid. Dat wil zeggen dat met minder mensen en middelen tot een
betere/realistischere bevolkingszorg wordt gekomen. De implementatie – en dus ook het project
Versterking bevolkingszorg dat dit wil ondersteunen – draagt bij aan (beoogd) meer kwaliteit en meer
efficiency als het om bevolkingszorg gaat.
Gezien de opzet van het project Versterking bevolkingszorg wordt tijdens het project de samenwerking
binnen en tussen veiligheidsregio’s en gemeenten bevorderd. Interactief wordt immers met
vertegenwoordigers uit verschillende regio’s en gemeenten tot best practices gekomen en vindt waar
mogelijk intervisie op bestaande best practices plaats. Dat betekent ook dat invulling wordt gegeven aan
de laatste van de vier doelstellingen: het bevorderen van het lerend vermogen van veiligheidsregio’s en
uitwisseling van kennis en informatie. Dit is immers de kern waar het in dit project om draait.
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Projectopdracht en resultaten

Het eindresultaat van het project BOB is een beoefende en geïmplementeerde basisstructuur voor
besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk incidenten. Bovenregionale besluitvorming heeft onder andere
als doel om schaarse capaciteiten van bijvoorbeeld Defensie over regio’s te verdelen. Wat is de
dreigingsanalyse in de getroffen regio’s, wat is de hulpvraag van regio’s, hoe weeg je prioriteiten tussen
verschillende regio’s goed tegen elkaar af bij schaarste? Hoe verhoudt een landelijk besluit zich tot het
bevoegd gezag in Veiligheidsregio’s?
Een besluitvormingsproces wordt uitgevoerd door een operationeel team waarin de verschillende
disciplines zijn vertegenwoordigd. Vraag is waar dat team aan moet voldoen, hoe je expertise en
continuïteit borgt in een netcentrische omgeving. Kan deze rol bij een bestaande civiele of militaire
kernstaf worden neergelegd, als een soort nucleus waar in crisistijd nadere functionaliteiten op worden
aangesloten?
Dit kernteam kan zo model staan voor een voor “Landelijke Operationeel Besluitvormingsteam”.
Uiteraard moet een dergelijk team vakbekwaam en operationeel blijven, dit vraagt om bundeling van in
het veld aanwezige kennis over opleiding, training en oefenen. Deze systematiek wordt in de praktijk
getest en getoetst in drie (simulatie)oefeningen, waarvan de scenario’s zijn geënt op drie strategische
agenda projecten: ‘Water en Evacuatie’, ‘Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten’
en ‘Continuïteit van de samenleving’.

Resultaten




Beschrijving bovenregionale of landelijke operationele besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk, in
nauwe aansluiting op regionale besluitvorming;
Beschrijving bestuurlijke legitimatie van landelijke besluitvorming;
Beschrijving model of nucleus voor “Landelijke Operationeel Besluitvormingsteam” in
samenwerking met Ministeries van VenJ en Defensie;
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Beschrijving meerjarig oefenplan om samen met regionale en nationale partners dit team
adequaat getraind te houden;
Beoefenen van landelijke besluitvorming in enkele scenario-oefeningen of simulaties met als
onderwerp hoogwater, stralingsincidenten en maatschappelijke continuïteit.

Activiteiten en planning
Om te komen tot het bovenstaande resultaat is het project opgedeeld in vijf stappen:
Activiteit
In de startblokken
Analyse lessons learned

Oplevering
April 2015
Juli 2015

Bouwen aan besluitvorming en team
Praktijktoetsen /simulaties
Operationele Gereedstelling

December 2015
Juni 2016
Vanaf september 2016

Stap 1 In de startblokken
Met deze stap begint het project. Met het projectteam wordt in kaart gebracht wie er betrokken moet
worden bij welke stap om resultaat te halen. We zoeken contact met de projectleiders van de drie
inhoudelijke projecten (Water en evacuatie, Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten
en Continuïteit van de samenleving) om onze ambities toe te lichten en hoe aansluiting te houden. We
onderzoeken ook wat de precieze ambities van Defensie en V&J op dit terrein zijn en hoe we belangen
kunnen synchroniseren.
Stap 2 Analyse lessons learned
Tijdens deze stap analyseren we de evaluaties van nationale, grootschalige oefeningen van de
afgelopen jaren. Het gaat dan om oefeningen als Indian Summer, Floodex, etc. Ook evaluaties van de
recente inzet van hulpdiensten en defensie bij Chemiepack, NSS en MH17 worden voor zover
beschikbaar opgehaald. Op basis van deze evaluaties stellen we met vakspecialisten zo concreet
mogelijk het probleem vast: wat ging niet goed bij bovenregionale besluitvorming? En wat waren de
aanbevelingen voor verbeteringen? Deze lessons learned gaan zo niet verloren, maar stutten onze
oplossingsrichting.
Stap 3 Bouwen aan besluitvorming en team.
Deze stap krijgt vorm in een aantal snelkookpan (uw moeder weet nog wat dat is) sessies gehouden. Het
doel van deze sessies is om tot een besluitvormingsstructuur voor landelijke operationele besluitvorming
bij grootschalige rampen en crises, dit uiteraard in nauwe aansluiting op besluitvormingsprocessen van
partners. De bestuurlijke legitimatie wordt hierin meegenomen. Uiteindelijk levert dit een beschrijving op
van het model voor landelijke operationele besluitvorming en wat voor team dit kan gaan uitvoeren.
Uiteraard zijn de ministeries van V&J en Defensie hierbij betrokken.
Stap 4 Praktijktoetsen /simulaties
De ontworpen basisstructuur voor besluitvorming bij GRIP 5 en Rijk wordt in eerste instantie getest met
een table-top of simulatieoefening. Wanneer deze naar tevredenheid verlopen wordt de basisstructuur
getest in een grootschalige oefening met enkele veiligheidsregio’s, daarvoor zoeken we aansluiting bij
een bestaande oefening in 2016.
Stap 5 Operationele gereedstelling
Als de basisstructuur voor besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk de testfase heeft doorstaan, kan deze
met partners worden geïmplementeerd. Dit is een zogenaamd operationeel gereedstellingstraject, waarin
het nieuwe team in stappen wordt samengesteld, met middelen wordt uitgerust en adequaat getraind
wordt voor hun nieuwe taak. Een meerjarig opleidings- en oefenplan maakt hier deel van uit.
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Begroting
Voor uitvoering van projectactiviteiten is onderstaande begroting en financieringsvoorstel opgenomen.
Kostenpost
Projectleider
(1 dag per week)
Secretaris extern
(2 dagen per week)

Raming (x 1.000)

Werkzaamheden:
- Analyse lessons learned
- Bouwen aan samenwerking
- Praktijktoets/simulatie
- Implementatie

5

100

Financieringsvoorstel
Wordt geleverd door
veiligheidsregio om ‘niet’
Extern ingehuurd, tot juli te
financieren uit startbudget, voor
periode na juli moet dekking
worden gevonden.
Te dragen door gezamenlijke
partijen (Defensie,
veiligheidsregio’s, IFV, LOCC)
en ondersteund door secretaris
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2. Toelichting
Op 2 mei 2014 heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) de
aankondigingsbrief gestuurd waarin het traject van de nulmeting van de gemeenschappelijke
meldkamer is aangekondigd. De nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop van de
transitie naar de LMO. De nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, de operationele en
de financiële situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt de nulmeting de basis voor het landelijk
financiële kader (art. 37 Transitieakkoord - TA), de business cases voor de samenvoeging van de
meldkamers (art. 42 TA) en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA). Ten
slotte geven de uitkomsten van de nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie fungeert als opdrachtgever voor de nulmeting, welke is
uitgevoerd door PwC.
De nulmeting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden is gestart met een kick off
meeting op 19 mei 2014. Op verscheidene momenten in de periode daarna tot en met 15 december
2014 hebben verdiepende sessies plaatsgevonden op alle thema’s binnen het onderzoeksraamwerk.
De nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is op 19 december 2014
afgerond.
Dhr. Goedhart is, als portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, gemandateerd om namens het bestuur deze nulmeting aan te bieden aan de
Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamer. De definitieve rapportage is op 14 januari 2015
aangeboden (zie bijlage).
Dhr. Goedhart heeft er belang aan gehecht, aangezien de nulmeting mede de basis vormt voor de
financiële ontvlechting, om nog het volgende aan de Kwartiermakersorganisatie te melden; ‘om
sommige gegevens op te kunnen leveren die actueel niet beschikbaar zijn, is gebruik gemaakt van
aannames. Zo zijn de kosten verdeeld over de verschillende partijen op basis van de procentuele
verdeling van de bijdragen per discipline. De totale kosten zijn dan wel juist weergegeven, echter de

1

toedeling is gebaseerd op de binnen Hollands Midden gehanteerde GMK verdeelsleutel (Politie
53,95%, brandweer 19,55%, RAV 23,05% en GHOR 3,45%) en niet op de feitelijke (onbekende)
situatie. Ook worden in de rapportage onder operationele stuurinformatie, voor de landelijke
vergelijkbaarheid, landelijk gegenereerde cijfers door PwC opgenomen, die niet door de GMK
Hollands Midden worden herkend. Ons verzoek is dan ook om gehoord te worden bij eventuele
interpretaties van de aangeleverde gegevens door de KLMO, om zeker te stellen dat daaruit de juiste
conclusies worden getrokken’.

3. Implementatie en communicatie
13 mei 2014
19 mei 2014
15 december 2014
19 december 2014
14 januari 2015

Regiobijeenkomst Den Haag
Kick off Nulmeting Hollands Midden
Slotsessie bespreking uitkomsten van de Nulmeting
Rapportage definitief concept gereed
Aanbieden nulmeting GMK HM aan Kwartiersmakerorganisatie LM

4. Bijlagen
•
•

Aanbiedingsbrief (2014.0114) gegevens nulmeting GMK HM
Rapportage Definitief concept (19-dec-14, versie 3.1, ref: 2014-1416/ADB/rm/ms) Nulmeting
Meldkamer Hollands Midden

2
Agendapunt A.4 AB VRHM 2 april 2015

www.pwc.nl

Nulmeting Meldkamer
Hollands Midden
Rapportage
Definitief Concept

19 december 2014
Versie 3.1
Referentie: 20141416/ADB/rm/ms

www.pwc.nl
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DEFINITIEF CONCEPT

1.

Inleiding

Volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn meldkamers belast ‘met het ontvangen, registreren
en beoordelen van alle hulpvragen gericht op de inzet van brandweer, geneeskundige
hulpverleningsorganisaties (waaronder ambulancezorg) of politie, het bieden van een
adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten’.
Nederland kent op dit moment 25 publieke meldkamers. Hiervan zijn er 22 gezamenlijk
gehuisveste regionale meldkamers. Hierin participeren de politie, brandweer en regionale
ambulance voorziening (RAV). De Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar)
hebben beide een eigen landelijke meldkamer en laatstgenoemde beschikt eveneens over een
meldkamer op de luchthaven Schiphol. In het Transitieakkoord (TA) wordt uitgegaan van een
startbudget van 200 miljoen euro voor alle 25 meldkamers.i

1.1.

Aanleiding

De huidige meldkamers zijn verschillend georganiseerd ten aanzien van personeel, werkwijze,
reikwijdte, organisatie, beheer en bekostiging.
Bestuurlijk geldt de overtuiging dat voor de burger essentiële verbeteringen kunnen worden
gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in Nederland. i
In het Regeerakkoord is overeengekomen dat er één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
komt. Om de transitie naar de LMO voor te bereiden is door vertegenwoordigers van de
verschillende betrokken organisaties een Transitieakkoord overeengekomen.

i

In dit

Transitieakkoord wordt beschreven dat de LMO als zelfstandige organisatie beheersmatig wordt
ondergebracht bij de politie. De LMO dient een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte
meldkamerorganisatie te zijn met de volgende vier taken:


Het beheer



Het verzorgen van de multidisciplinaire intake



Opschaling



Het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein.

In het Transitieakkoord zijn de volgende kwalitatieve doelen geformuleerd die de beweging naar
de LMO rechtvaardigen: i


De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door incidentgerichte benadering
van de noodzakelijke hulpvraag door middel van een multi-intake.



Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde
dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag.



Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelasting.
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Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van de meldkamerlocaties in geval van
uitval.



Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen
de verschillende regio’s.

In het Transitieakkoord is hieraan een taakstelling gekoppeld van 10 miljoen euro in 2015,
oplopend tot 50 miljoen euro in 2021. i

1.2.

De nulmeting

In artikel 41 van het Transitieakkoord is overeengekomen een nulmeting uit te voeren om een
zorgvuldige transitie naar de tien toekomstige meldkamerlocaties te waarborgen. De nulmeting
is erop gericht de bestuurlijk-juridische, de financiële en de operationele situatie van de
afzonderlijke meldkamers in kaart te brengen. Hiermee vormt de nulmeting de basis en de input
voor onder andere:


de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA);



het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA).

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie fungeert als opdrachtgever voor de nulmeting welke
wordt uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC). De Kwartiermaker LMO (KLMO), de
Regiegroep en de Due Diligence Commissie zijn geconsulteerd over de aanpak en zijn betrokken
bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk.

1.3.

Beschrijving van het proces

Het proces van de nulmeting bestaat uit de volgende drie stappen:
1.

Ontwerpfase

2.

On-site datacollectiefase

3.

Rapportagefase

In totaal zijn in de periode van mei tot en met november 2014, 25 meldkamers bezocht. Dit is
gedaan door vier teams die elk 6 of 7 meldkamers onder hun hoede hadden.

1.3.1.

Ontwerpfase: opstellen onderzoeksraamwerk en -protocol, uitnodigingen en
vier landelijke bijeenkomsten

In de ontwerpfase zijn het onderzoeksraamwerk en het -protocol ontwikkeld. Het
onderzoeksraamwerk en -protocol zijn voor elke meldkamer gelijk. Het onderzoeksraamwerk
bevat een uitwerking van de onderwerpen die aan bod dienen te komen in de nulmeting. Het
protocol betreft de afspraken over het proces, de rollen en verantwoordelijkheden tijdens de
uitvoering van de nulmeting ter plaatse bij een meldkamer.
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Het concept onderzoeksraamwerk is, op hoofdlijnen, bij één meldkamer gevalideerd door
middel van een zestal interviews. De KLMO heeft het onderzoeksraamwerk, na consultatie van
de Due Diligence commissie en Regiegroep, vastgesteld.
Parallel aan het opstellen van het onderzoeksraamwerk zijn de verantwoordelijke bestuurders,
directeuren en medewerkers van de meldkamers via een briefii geïnformeerd over de nulmeting.
Op 13 en 14 mei 2014 zijn vier landelijke bijeenkomsten georganiseerd waarin de KLMO en PwC
de aanpak en opzet van de nulmeting hebben toegelicht.

1.3.2.

Kick-off meeting

De nulmeting van de Meldkamer Hollands Midden is gestart met een kick-off meeting op 19 mei
2014; zie bijlage A voor een overzicht van de deelnemers. Na een kennismaking zijn de volgende
onderwerpen besproken:


Toelichting op het functioneren van de meldkamer



Achtergrond en aanleiding nulmeting



Beoogd resultaat nulmeting



Proces/planning nulmeting inclusief mijlpalen



Toelichting onderzoeksraamwerk en uitvraagformat



Protocol: op welke wijze worden de resultaten met u tussentijds afgestemd



Toelichting proces bestuurlijke accordering resultaten nulmeting en komen tot een
maatwerkproces per meldkamer



Toelichting proces controleverklaringen en inventariseren aanwezige geaccordeerde
financiële gegevens



Planning werkafspraken per onderwerp.

1.3.3.

Verdiepende gesprekken

Op verschillende momenten in de periode 19 mei tot en met 30 juni 2014 hebben verdiepende
sessies plaatsgevonden op alle thema’s binnen het onderzoeksraamwerk (zie paragraaf 1.4 voor
een toelichting op de thema’s). Hierbij is gebruikgemaakt van een standaard vragenlijst. Bij de
verdiepende sessies is de volgende agenda gehanteerd:


Toelichting op onderzoeksraamwerk en uitvraagformat



Doorspreken onderzoeksitems





Welke informatie dient te worden opgeleverd?



Waar is deze informatie beschikbaar/Wat zijn de achterliggende bronnen?

Invullen uitvraagformat / beantwoorden vragen; uitgangspunt is gevraagde informatie zo
veel mogelijk tijdens verdiepende sessies zelf te verzamelen en te verwerken



Planning en maken werkafspraken; wanneer wordt aanvullende informatie aangeleverd
en door wie?
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1.3.4.

Afstemmen interviewverslagen, bestuderen aangeleverde informatie en
opstellen rapportage

Door PwC is een verslag gemaakt van elke verdiepende sessie. De geïnterviewden hebben per
mail het verslag aangevuld en akkoord gegeven. Pas na akkoord van de geïnterviewde zijn de
gegevens door PwC verwerkt in voorliggende rapportage.
Daar waar relevante broninformatie beschikbaar was, is gevraagd dit aan te leveren. Bovendien
is waar mogelijk gebruikgemaakt van eerder door de meldkamer aangeleverde informatie, in het
bijzonder informatie aangeleverd in het kader van een onderzoek van de Inspectie van
Veiligheid en Justitie.
Na accordering van de interviewverslagen en aanlevering broninformatie is voorliggende
rapportage opgesteld. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op de interviewverslagen en de
aangeleverde informatie. De informatie ontvangen tot en met 27 november 2014 is hierin
verwerkt. Hierbij is bronvermelding toegepast, daar waar het andere bronnen betreft dan de
door geïnterviewden geaccordeerde verslagen van de verdiepende sessies.
Vanuit de verschillende kolommen is de afgelopen maanden constructief meegewerkt en
meegedacht om de gevraagde informatie aan te leveren en te verwerken in een
nulmetingrapportage die zowel recht doet aan de lokale invulling van de gemeenschappelijke
meldkamer als de vereisten zoals door de Due Diligence Commissie gesteld. Dit bleek lang niet
altijd gemakkelijk, gezien de hoge tijdsdruk op het proces en de afwezigheid van sleutelpersonen
tijdens de vakantieperiode. Vanuit PwC hebben wij grote waardering voor de bijdrage van de
meldkamer om tot voorliggende nulmetingrapportage te komen en danken wij betrokkenen
voor hun inzet.
Door PwC is geen accountantscontrole toegepast of beoordelingsopdracht uitgevoerd op de in
deze rapportage opgenomen cijfers.

1.3.5.

Accordering resultaten nulmeting

Een belangrijk doel van de nulmeting is zekerheid te krijgen over de gegevens opgenomen in
deze nulmetingrapportage. Deze zekerheid is als volgt bereikt:
1.

Een proces van hoor en wederhoor tijdens de nulmeting tussen geïnterviewden en PwC
(accorderen van gespreksverslagen).

2.

Een verklaring van de betrokken bestuurders en kolomverantwoordelijken bij de feitelijke
gegevens in de eindrapportage nulmeting.

1.4.

Beschrijving van het onderzoeksraamwerk

Conform artikel 41 van het Transitieakkoord dient de nulmeting de bestuurlijk-juridische,
financiële en operationele situatie van afzonderlijke meldkamers in kaart te brengen.

Pagina 7 van 80

DEFINITIEF CONCEPT

In lijn hiermee is het onderzoeksraamwerk langs 6 perspectieven ingericht. Dit sluit aan bij de
programmaorganisatie van de LMO:
1.

Governance

2.

Diensten, Producten en Organisatie

3.

Personeel

4.

IM en ICT

5.

Huisvesting

6.

Financiën

Voor de personele situatie neemt de nulmeting 1 juli 2013 en 31 december 2013 in beschouwing.
Voor de financiële situatie neemt de nulmeting de begroting en realisatie 2012 en 2013, en
begroting 2014 in beschouwing. Voor de overige onderdelen geldt een peildatum van 31
december 2013, tenzij anders vermeld.

1.5.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene kenmerken weergegeven. In de daarop volgende
hoofdstukken worden de resultaten van de nulmeting weergeven conform de indeling van het
onderzoeksraamwerk. Hoofdstuk 3 beschrijft de inrichting van de Governance. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 4 een beschrijving gegeven van de Diensten, Producten en Organisatie.
Hoofdstuk 5 gaat in op Personeel. Hoofdstuk 6 betreft de inrichting van IM en ICT. In hoofdstuk
7 komt Huisvesting aan de orde en tot slot hoofdstuk 8 met het onderdeel Financiën.
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2.
2.1.

Algemene kenmerken
De meldkamer

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden is de meldkamer binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden.
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is gevestigd in Leiden. Op 31 december 2013
maken de volgende 25 gemeenten deel uit van de VRHM: Alphen aan den Rijn, Boskoop,
Rijnwoude, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Ouderkerk, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas.

Figuur 2.1: Overzicht Veiligheidsregio Hollands Midden
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2.2.

Algemene kengetallen

Kenmerk

P

Bron

Grootte Veiligheidsregio (km2)

903,44

CBS 2013

Aantal inwoners Veiligheidsregio

767.385

CBS 2013

Aantal gemeenten

25

CBS 2013

Brandweerkazernes

47

Imergis Kaartmateriaal

9
€ 59.780.000

Imergis Kaartmateriaal

Ambulancestandplaatsen
Exploitatielasten Veiligheidsregio 2012

Jaarverslag 2012

Tabel 1.1: Algemene kengetallen Veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeente
Noordwijk
Noordwijkerhout
Hillegom
Lisse
Katwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Leiden
Zoeterwoude
Leiderdorp
Kaag en Braassem
Rijnwoude

Inwonertal
25.671
15.740
20.868
22.393
62.688
23.153
35.800
24.658
119.800
8.122
26.743
25.175
18.577

Zuidplas
Waddinxveen
Boskoop
Alphen aan den Rijn
Nieuwkoop
Ouderkerk
Gouda
Bodegraven-Reeuwijk
Nederlek
Bergambacht
Vlist
Schoonhoven

40.779
25.217
15.195
72.193
27.082
8.147
70.904
32.817
14.131
9.938
9.730
11.864

Tabel 1.2: Inwoneraantallen per gemeenteiii

2.3.

Locatie

De GMK Hollands Midden is een latende meldkamer.
De nulmeting hanteert als peildatum 31 december 2013. Ten tijde van de peildatum was de
meldkamer gehuisvest op de Rooseveltstraat 4a te Leiden. Op 27 mei 2014 is de meldkamer van
locatie gewijzigd en is er sprake van co-locatie met de Meldkamer Haaglanden op ‘De Yp’
(Katschiplaan 10 te Den Haag). Indien de verhuizing naar De Yp invloed kan hebben op de
constateringen in de nulmeting, wordt daar bij het betreffende onderwerp melding van gemaakt.
De VRHM blijft gevestigd op de Rooseveltstraat 4a te Leiden.
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3.

Governance

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de sturing voor deze meldkamer is vormgegeven.
Achtereenvolgens komt aan de orde:


de juridische structuur; dat wil zeggen hoe is de meldkamer ingebed in een
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of rechtspersonen?



de besluitvormingsstructuur waaronder een beschrijving van de bevoegdheden van
functionarissen en organen ten aanzien van het nemen van besluiten;



de specifieke invulling van de governance bij opschalingssituaties met GRIP-niveau
(multi opschaling);



de wet- en regelgeving welke op de meldkamer van toepassing is;



andere instrumenten en maatregelen voor sturing en beheersing die van toepassing zijn
(zoals kwaliteitsstandaarden, managementinformatie et cetera).

3.1.

Juridische structuur

De juridische structuur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden kan,
op hoofdlijnen, als volgt worden gekarakteriseerd: de meldkamerorganisatie bestaat niet als
formele zelfstandige juridische organisatie maar maakt volgens de wet deel uit van de
Gemeenschappelijke Regeling van de VRHM en de Gemeenschappelijke Regeling van de RDOG.
Het integraal beheer is uitbesteed aan de politie. GMK is een gecolokeerde gemeenschappelijke
meldkamer waarbij sprake van verregaande integratie.
De meldkamer is ingebed in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
(GR VRHM) d.d. 8-10-2010. De GR VRHM is aangepast per 1 januari 2014 tezamen met de
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg d.d. 1 januari 2006
(GR RDOG). De GR VRHM (2010) komt voort uit de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Brandweer en GHOR Hollands Midden van 1 januari 2006. Deze zijn naar aanleiding van de
Wet op de Veiligheidsregio’s gewijzigd in de Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden.
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op grond van de GR VRHM (2010) de taak en
bevoegdheid om te voorzien in de meldkamerfunctie (artikel 5 onder de GR VRHM 2010).
Ingevolge het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing
van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35,
eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt
voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke)
meldkamer, is besloten de begroting en jaarrekening van de meldkamer politie in Hollands
Midden niet meer te verantwoorden binnen de Programmabegroting en Jaarrekening van de

Pagina 11 van 80

DEFINITIEF CONCEPT

Veiligheidsregio Hollands Midden. In de begroting 2013 van de VRHM, onderdeel programma
GMK, zijn nog de lasten alsmede de bijdrage van politie Hollands Midden voor de meldkamer
politie, elk groot € 3.705.000, begroot. De lasten en baten worden in de begroting derhalve
afgeraamd.
Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in
stand

houden

van

(gemeenschappelijke)

een

meldkamer

meldkamer,

voor

de

ambulancezorg,

als

verantwoordelijkheid

onderdeel
van

de

van

de

Regionale

Ambulancevoorziening (RAV). Hiermee is besloten de begroting- en jaarrekening van de
meldkamer voor ambulancezorg in Hollands Midden niet meer te verantwoorden binnen de
Programmabegroting

en

Jaarrekening

van

de

Veiligheidsregio

Hollands

Midden.

Verantwoording vindt plaats binnen de begroting/ jaarrekening van de RDOG. Het algemeen
bestuur van de RDOG stelt deze vast. De lasten ad € 1.950.000 voor de meldkamer
Ambulancezorg worden gedekt door een bijdrage van de zorgverzekeraars.
In de GR Veiligheidsregio Hollands Midden is het algemeen bestuur verantwoordelijk gesteld
voor het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer (GMK), met dien verstande
dat het bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening en het regionale college van politie
ieder zorg dragen voor het in stand houden van hun eigen deel van de gemeenschappelijke
meldkamer. De GMK verwerkt de meldingen ten behoeve van het ambulancevervoer, de
brandweer, de politie en de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen.
Tevens is afgesproken dat de politie het beheer van de GMK voor haar rekening neemt.
Om het beheer mogelijk te maken is in samenspraak met de politie door de directeur / secretaris
van het bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden een integrale beheerovereenkomstiv
opgesteld

waarin

de

verplichtingen

van

de

partijen,

de

taken,

bevoegdheden

en

verantwoordelijkheden van de beheerder en de toezichthouder zijn opgenomen en ook aandacht
is besteed aan de financiën. Integraal onderdeel van de beheerovereenkomst zijn de service level
agreements (SLA’s) die in overleg met de RDOG, de politie, de gemeentelijke brandweerkorpsen
en de GHOR zijn opgesteld. Deze SLA’s bevatten de operationele eisen waaraan de GMK volgens
de afzonderlijke kolommen aan moet voldoen. Om de GMK in staat te stellen aan deze eisen te
kunnen voldoen zijn ook de verplichtingen van de gebruikers opgenomen in de SLA’s.
Sinds 1 januari 2013 vallen de regionale politiekorpsen Hollands Midden en Haaglanden onder
de eenheid Den Haag van de landelijke politieorganisatie.

3.2.

Besluitvormingsstructuur

Hieronder volgt een schematische weergave van de besluitvormingsstructuur van de GMK:

Pagina 12 van 80

DEFINITIEF CONCEPT

Figuur 3.1a Besluitvormingsstructuur VRHMv zoals op 31-12-2013
Hieronder volgt een schematische weergave van de besluitvormingsstructuur van de GMK:

Figuur 3.1b Organogram GMK zoals op 31-12-2013

Veiligheidsregio
“Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in hun gemeente. De regionale
rampenbestrijding, waarvoor inzet van verschillende hulpdiensten en gemeenten tegelijk
nodig is, staat onder centrale leiding van het bestuur van de VRHM. Het bestuur bestaat uit
het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en de voorzitter.vi”.
Het bestuur van de VRHM bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB)
en de voorzitter. Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door de
Veiligheidsdirectie, het Hoofdenoverleg, het Veiligheidsbureau en verschillende werkgroepen
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Het Algemeen Bestuur kent 25 leden en vergadert 6 keer per jaar. Het Dagelijks Bestuur
bestaat uit 7 leden en 1 Voorzitter1 en vergadert 8 keer per jaar. Een lid van het DB, heeft de
GMK in zijn portefeuille. De Hoofd Officier van Justitie, de politiechef (voorheen korpschef) en
vertegenwoordiger waterschappen worden standaard uitgenodigd voor de vergaderingen van
het DB. De regionaal commandant-brandweer, de directeur publieke gezondheid en de
coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergaderingen van het AB en DB bij.
De Veiligheidsdirectie (VD) ondersteunt het AB en DB. De directeur VRHM stuurt het
veiligheidsbureau en het Hoofdenoverleg aan. De VD bestaat uit een voorzitter/ directeur
VRHM, Directeur Publieke Gezondheid, de Coördinerend functionaris, de RC-Brandweer, de
politiechef eenheid Den Haag en de directeur GMK. De directieleden zijn in hun
verantwoordelijkheid als lijnmanager van één van de organisaties eindverantwoordelijkheid
voor de bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van taken, processen en projecten van de
VRHM en leggen verantwoording af aan het bestuur van de VRHM over de monodisciplinaire
taken van de eigen kolom, voor zover onderdeel van het takenpakket van de VRHM. De VD
vergadert 11 keer per jaar.
Het Hoofdenoverleg is verantwoordelijk voor de producten die vanuit de werkgroepen aan de
VD worden voorgelegd en is de bewaker van het multidisciplinaire karakter ervan. Het
Hoofdenoverleg bestaat uit het hoofd veiligheidsbureau, hoofd GHOR-bureau, manager GMK,
directeur brandweer, hoofd BGC en plaatsvervanger operationele ondersteuning politie en
vergadert 19 keer per jaarvii.
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM bestaat uit het Algemeen Bestuur
(AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en de voorzitter. Aan de Gemeenschappelijke Regeling RDOG
HM nemen dezelfde gemeenten deel als aan de GR VRHM.
Het bestuur van de RDOG HM wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door de
secretaris/Algemeen Directeur van de RDOG HM. De ambtelijke organisatie van de RDOG HM
is ingedeeld in organisatorische eenheden, aangeduid als sectoren. De Regionale Ambulance
Voorziening Hollands Midden is één van de sectoren van de RDOG HM.
De sector RAVHM is qua financiering en qua wet- en regelgeving een op zichzelf staande
eenheid die ook als zodanig bestuurd wordt. In het Managementstatuut sector RAVHM zijn de
bevoegdheden van de Algemeen Manager RAVHM omschreven alsmede de wijze waarop
verantwoording wordt afgelegd aan de RDOGHM directie.
Gemeenschappelijke Meldkamer
De directeur GMK is verantwoordelijk voor het functioneren van de GMK en rapporteert
periodiek over de functioneringswijze van de GMK aan het AB. De Directeur GMK is
1

Die tevens voorzitter is van het AB.
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verantwoording schuldig aan het AB. De politiechef van de eenheid Den Haag is directeur van
GMK Hollands Midden. In zijn rol als directeur GMK wordt hij aangestuurd door het bestuur
van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Daarnaast wordt hij aangestuurd door de politiechef
Nationale Politie.
De manager GMK is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in de GMK.
De teamchef GMK is belast met de dagelijkse gang van zaken van de meldkamer. Deze functie
wordt ingevuld door de politie. Al het personeel van de meldkamer is in dienst van de politie of
daar gedetacheerd – ook de rode en witte kolom2 viii,ix.

3.3.

Bevoegdheden

Het personeel is grotendeels in dienst bij de politie. De MMA en de ROC vanuit vormen hier een
uitzondering op2.

3.3.1.

Strategisch niveau

Veiligheidsregio
De strategische beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de meldkamer ligt bij de directeur
VRHM en het Bestuur VRHM in combinatie met de VD.
De integrale beheerovereenkomst GMK met bijbehorende SLA vormen de basis voor het beheer
en toezicht van de GMK. Het beheer is opgedragen aan de politie en de regionaal commandant
brandweer heeft de toezichthoudende rol.
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
De RDOG HM heeft een SLA met de GR Regionale Brandweer/GHOR over de uitvoering van de
meldkamertaken. Deze SLA is nog geënt op de verantwoordelijkheden zoals die omschreven
waren in de wet Ambulancevervoer en de wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen. In 2014 wordt deze SLA aangepast aan de huidige wetgeving (waaronder de tijdelijke
Wet Ambulancezorg en de Wet Veiligheidsregio’s).
Conform de tijdelijke Wet Ambulancezorg artikel 4 lid 2a is de Regionale Ambulancevoorziening
verantwoordelijk voor het in stand houden van een meldkamer (ambulancezorg).

3.3.2.

Tactisch niveau

De tactische beslissingsbevoegdheid ligt bij de Directeur GMK en de Manager GMK.

De RAV Hollands Midden bestaat uit de meldkamer ambulancezorg en de ambulancedienst. Een aantal
functionarissen werkt voor beide onderdelen van de RAV: dit geldt met name voor de medisch manager
ambulancezorg (MMA, 0,2 fte voor MKA) en de regionaal opleidingscoördinator (ROC, 4 uur per week
voor MKA). Deze zijn beide in dienst bij de RAV. De andere medewerkers die direct werkzaam zijn binnen
de MKA/GMK zijn in dienst van de politie of worden door de politie bij of via de RAV ingehuurd.
2
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De GMK staat onder leiding van een directeur. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en
ontslaat de directeur gemeenschappelijke meldkamer na overleg met het met bestuur van de
regionale Ambulancevoorziening en de door de korpschef daartoe aangewezen ambtenaar van
politie. De directeur gemeenschappelijke meldkamer is verantwoording schuldig aan het
algemeen bestuur VRHM en rapporteert periodiek over de wijze waarop de gemeenschappelijke
meldkamer functioneert.
De Manager GMK is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de GMK.

3.3.3.

Operationeel niveau

De teamchef GMK geeft leiding aan uitvoerende teamchefs (UTC’s) die elk een kolom
vertegenwoordigen. Hij is verantwoordelijk voor: HR instrumenten; financiële zaken tot EUR
2.500 (hierboven, dan besluitvorming via de manager GMK); eindverantwoordelijk voor ICT
(valt onder Chef IM). In het geval dat de teamchef GMK niet aanwezig is, wordt de rol door een
UTC overgenomen.
Onder de UTC's vallen operationeel coördinatoren. De teamchefs sturen coördinatoren aan.
In reguliere situaties is de leiding bij de coördinatoren.
De Medisch Manager Ambulancezorg is verantwoordelijke voor:


De bewaking van de medisch-inhoudelijke kwaliteit van de ambulancezorg.



Het vormgeven aan het medisch-inhoudelijke beleid, inclusief de kwaliteitseisen die
daarbij worden nagestreefd op een wijze die voldoet aan de professionele standaard en
houdt toezicht op de implementatie van dat medisch-inhoudelijke beleid.



Het houden van toezicht op de naleving van de wetgeving die betrekking heeft op de zorg
aan patiënten.

De Medisch Manager Ambulancezorg geeft invulling aan deze verantwoordelijkheid door onder
andere het opstellen van protocollen en het geven van aanwijzingen.

3.4.

Governance bij opschaling

De taken en bevoegdheden van de diverse partijen in de regio bij crisis staan beschreven in het
document ‘Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure voor de regio Hollands
Midden’x. Met deze procedure is aangesloten bij het landelijk referentiekader. Paragraaf 3 van
het Besluit Veiligheidsregio’s bevat nadere regels met betrekking tot opschaling. In de GRIP is
onder meer opgenomen de (samenstelling van de) betrokken teams per GRIP en de plaats van
waaruit zij werken. Monodisciplinaire zaken op het vlak van opschaling en coördinatie worden
beschreven in documenten van de afzonderlijke diensten en organisaties.
De CaCo heeft in de opgeschaalde situatie de eenhoofdige leiding over de GMK.
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3.5.

Wet- en regelgeving

Voor de Meldkamer Hollands Midden is landelijke wet- en regelgeving van toepassing (deze
opsomming is niet limitatief):


De Wet Veiligheidsregio’s



Het Besluit Veiligheidsregio’s



De Tijdelijke Wet ambulancezorg



De Wet Gemeenschappelijke Regeling



Politiewet 2012.

3.6.
3.6.1.

Sturing en beheersing
Kwaliteitsstandaarden

Door de meldkamer worden diverse erkende kwaliteitsstandaarden gehanteerd, onder andere:
HKZ, CaCo certificatie, C2000 certificatie en INK. Door middel van interne opleidingen wordt
ook aan specifieke interne kwaliteitsstandaarden voldaan.

3.6.2.

Ondersteunende managementfuncties

Ondersteunende managementfuncties worden geleverd door de beheerorganisatie (politie) aan
de manager GMK en teamchef GMK. Het betreft PIOFACH ondersteuning.

3.6.3.

Management informatie

De verschillende kolommen ontvangen van de meldkamer kolomspecifieke ruwe management
data. De kolommen dragen ieder zelf de verantwoordelijkheid voor de (verdere) rapportage naar
de (kolomspecifieke) gremia.
Op meldkamer-niveau wordt beheersinformatie gerapporteerd naar de veiligheidsdirectie.
Management informatie over het (meldkamer)proces wordt binnen de meldkamer intern
gebruikt als sturingsinformatie.

3.6.4.

Planningsdocumenten: jaarplannen, begroting 2014

De volgende (financiële) planningsdocumenten zijn voor de nulmeting door betrokkenen
beschikbaar gesteld:


VR begroting 2012



VR begroting 2013



VR Begroting 2014



RDOG begroting 2012



RDOG begroting 2013
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RDOG begroting 2014.



Beheer begroting GMK HLM 2012



Beheer begroting GMK HLM 2013



Beheer begroting GMK HLM 2014

3.6.5.

Verantwoordingsdocumenten

Verantwoordingsdocumenten zijn aanwezig. De jaarrekening van de meldkamer is onderdeel
van de jaarrekening politie. Deze jaarrekening is geaccordeerd door een accountant voor 2012
en 2013. In het jaarverslag politie Hollands Midden is dit terug te vinden onder een apart
hoofdstuk Meldkamer.
De volgende verantwoordingsdocumenten zijn beschikbaar gesteld:


Politie Hollands Midden jaarrekening 2012



Politie Hollands Midden jaarrekening 2013



VR jaarrekening 2012



VR jaarrekening 2013



RDOG jaarrekening 2012



RDOG jaarrekening 2013



GMK eindafrekening 2012



GMK eindafrekening 2013.

3.7.

Terugblik en vooruitblik ontwikkelingen

Verbeterprogramma’s
In het kader van de (beoogde) samenvoeging met Haaglanden zijn de brandweer-werkprocessen
zo veel mogelijk gestroomlijnd, met als doel om één centralist voor beide brandweren te kunnen
laten werken. Daarnaast is in het verleden een business case inzake het invoeren van multiintake opgesteld. Hieruit kwam naar voren dat de GMK mogelijkheden zag om de efficiency en
de kwaliteit van de intake van de meldingen te verbeteren. Om ervaring op te doen met
geprotocolleerde intake is op dat moment voor de witte kolom een intake protocol ingevoerd
(ProQA), met de afspraak de rode en blauwe kolom zo snel mogelijk te laten volgen. Door de
mogelijke samenvoeging zijn die initiatieven in de wacht gezet met als doel ze vervolgens voor
de hele samengevoegde meldkamer weer op te pakken.
Risico’s huidige transitie
Met betrekking tot de transitie naar de LMO heeft de GMK een aantal risico’s benoemd. (zie
bijlage E.)
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Vooruitblik
In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden van 1 januari 2014 wordt
de verantwoordelijkheid over de meldkamer aangepast door de wijzigingen in de
politieorganisatie,

de

wijziging

van

de

Tijdelijke

Wet

Ambulancezorg

en

de

Wet

veiligheidsregio’s: “de verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke meldkamer wordt
gedeeld door de Veiligheidsregio Hollands Midden, de landelijke politie en door de Regionale
Ambulancevoorziening Hollands Midden, die onderdeel is van de RDOG HM”xi.
In artikel 37 lid 1 van de GR VRHM (2014) is deze taakverdeling opgenomen:
“De gemeenschappelijke meldkamer is ingesteld en wordt in stand gehouden ten behoeve van
de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met
dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden
van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de
korpschef van politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als
onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.”
Sinds 1 januari 2013 draagt de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden (RAV HM),
onderdeel

van

de

RDOG,

op

grond

van

de

Tijdelijke

Wet

ambulancezorg,

de

verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de meldkamer ten behoeve van de
ambulancezorg. De politie draagt zorg voor haar deel van de GMK.

3.8. Contracten
In bijlage D staan alle contracten die beschikbaar zijn gesteld, met een waarde groter dan
€ 20.000 en/of contracten die als risicovol zijn aangemerkt en die direct betrekking hebben op
het beheer van de GMK. Per contract wordt aangegeven welke partijen betrokken zijn, wordt er
een omschrijving gegeven van de inhoud van het contract en wordt de datum van het sluiten van
het contract getoond.
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4.

Diensten, producten en
organisatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de producten en diensten zijn die de meldkamer levert
(inclusief eventuele substantiële speciale taken), hoe de operationele processen zijn ingericht,
welke protocollen worden toegepast en hoe opschaling is georganiseerd. Daarnaast wordt
beschreven welke operationele stuurinformatie beschikbaar is.

4.1.

Algemeen

De Meldkamer Hollands Midden is volledig gecoloceerd, waarbij sprake is van verregaande
integratie. Er is geen sprake van multi-intake. Aanname van 112-vast vindt plaats door de
politiekolom op een fysiek gescheiden meldtafel.
Organisatie

Politie

Aantal centralisten,
in fte (in headcount)*

Brandweer

Ambulance

Totaal

57,2** (-)

57,2** (-)

Aantal Uitvoerende Team Chefs,
in fte (in headcount)*

2,0 (2)

2,0 (2)

Aantal coördinatoren,
in fte (in headcount)*

5,9 (6)

5,9 (6)

Aantal meldtafelsxii

7

2

6

18***/****

Aantal meldtafels t.b.v.
opschaling */***

5

5

Aantal CaCo’s, in headcount

6

6

* Er wordt bij deze indicatoren geen onderscheid gemaakt tussen de kolommen
** Dit is 48,7 fte conform de censusfile (zie tabel 5.1 en inclusief een indicatie van 8,5 fte aan externe inhuur.
*** Dit is inclusief 3 reserve tafels (aanname).
**** Alle meldtafels zijn freeseating.

Tabel 4.1: Overzicht centralisten/ meldtafels/ CaCo’s per kolom

4.2.

Producten en diensten

Algemeen referentiekader nulmeting
Volgens de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) zijn meldkamers belast ‘met het ontvangen,
registreren en beoordelen van alle hulpvragen gericht op de inzet van brandweer,
geneeskundige hulpverleningsorganisaties (waaronder ambulancezorg) of politie, het bieden
van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten’.
De reikwijdte van de taken van een meldkamer is in de wet niet nader omschreven. In de
praktijk is terug te zien dat meldkamers hiervoor een passende invulling kiezen die aansluit op
de lokale behoeften. Daarbij geldt dat het procesbegrip een lokale definitie kan kennen die kan
afwijken van hoe er in ander regio’s over processen wordt gesproken.

Pagina 20 van 80

DEFINITIEF CONCEPT

Om te borgen dat de beschrijving van de diensten en producten van de meldkamer uniform
wordt opgesteld, is een referentiemodel gehanteerd. Dit referentiemodel is een sterk
vereenvoudigde weergave van de kern van de meldkamerprocessen en de ondersteunende
PIOFACH-processen (veelal ICT-beheer). Dit model is onderstaand weergegeven:
Noodhulp
verzoeken
112

Aanname

Intake

Uitgifte

Noodhulp
Verzoeken
Hulpverleners /
Instanties / PACS

Ondersteuning
/ buddy

Opschaling

Invulling Politie kolom
Invulling Brandweer kolom

Automatische
meldingen (o.a.
Brand)

Invulling Ambulance kolom

Bijzondere
verzoeken
(besteld vervoer)

Invulling KMAR kolom
PIOFACH – processen (ondersteunend aan meldkamer proces)

NB: Activiteiten die naar hun aard een multi invulling kennen (opschaling) zijn niet afzonderlijk weergegeven

Figuur 4.1: Referentiemodel van meldkamerprocessen en de ondersteunende PIOFACH-processen, sterk
vereenvoudigde weergave

Meldkamer Hollands Midden
De Meldkamer Hollands Midden is volledig gecoloceerd, waarbij sprake is van verregaande
geïntegreerde aanpak. Deze geïntegreerde aanpak komt op diverse onderdelen tot uiting:


Er is sprake van één verantwoordelijke (eenhoofdige leiding) namens de drie kolommen,
zowel dagdagelijks alsook bij opschaling.



Meerdere centralisten zijn bij de verschillende kolommen inzetbaar, zowel dagdagelijks
alsook bij opschaling. Dit leidt tot extra flexibiliteit bij de inzet en de uitvoering van de
werkzaamheden (bijvoorbeeld door als overloop op te treden voor de andere kolommen).



Het (kunnen) delen van operationele dagdagelijkse informatie (kolomoverstijgend) tot op
het niveau van individuele meldingen.



Het onderbrengen in één rechtspositie

Indien het referentiemodel wordt toegepast voor de Meldkamer Hollands Midden, is de
inrichting als op hoofdlijnen als volgt:
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Aanname

Noodhulp

verzoeken

Intake

Uitgifte

112

Ondersteuning
/ buddy

Opschaling

Invulling Politie kolom

Noodhulp
Verzoeken
Hulpverleners /

Instanties / PACS

Invulling Brandweer kolom

Automatische

meldingen (o.a.

Invulling Ambulance kolom

Brand)

Bijzondere
verzoeken
(besteld vervoer)

PIOFACH – processen (ondersteunend aan meldkamer proces)
Figuur 4.2: Meldkamerprocessen en de ondersteunende PIOFACH-processen Meldkamer Hollands
Midden, sterk vereenvoudigde weergave

In de hiernavolgende beschrijving wordt per kolom de inrichting van het meldkamerproces
beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de meldingsclassificaties en prioriteitklassen die worden
gehanteerd en eventuele speciale (inbestede of uitbestede) taken. Vervolgens wordt de wijze
waarop opschaling (multi) wordt vormgegeven toegelicht evenals de processen die
ondersteunend zijn aan het meldkamerproces.

4.2.1.

Invulling ambulancekolom van de meldkamer

De MKA hanteert de terminologie ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’, ‘Ondersteuning’, en
‘Opschaling’. Aanname gebeurt door de politiekolom.
Via het systeem ‘Manual Master’ zijn de verschillende proces- en procedurebeschrijvingen
digitaal opvraagbaar door de centralist. Deze worden regelmatig geüpdatet en bijgehouden door
de Uitvoerend Team Chefs (UTCs). Verder wordt er gewerkt met het uitvraagprotocol van
ProQA.
Er is een oefenplan aanwezig. Daarnaast is er een oefenplan via de GHOR. De GHOR biedt
jaarlijks opleidingen, trainingen, oefeningen aan de MKA conform het OTO-plan GHOR.
Intake en uitgifte
Bij intake van meldingen wordt er middels het programma ‘ProQA’ uitgevraagd wat de NAWgegevens zijn van de melder en wat de aard en omvang van het incident zijn. Tijdens de intake
wordt er ook gebruikgemaakt van ‘Directe Inzet Ambulance’ (DIA). De intake vindt plaats op
een tafel die fysiek is gescheiden van de uitgiftetafel. Tussen de 1 en 3 centralisten vervullen de
intake-functie, wat in het geval van piekbezetting wordt verhoogd naar 4 centralisten. Uitgifte
wordt gedaan door 1 centralist.
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ProQA bepaalt de code resulterend in het inzetvoorstel voor de ambulances. Vooraf is door de
MMA (Manager Meldkamer Ambulancezorg) bepaald welk inzetvoorstel hieraan gekoppeld is.
Een centralist mag alleen omhoog afwijken van het inzetvoorstel (extra inzet). Er wordt
gebruikgemaakt van Pariter om zicht te houden op de bijstandsambulances.
Uitbesteding
De MKA besteedt geen standaard meldkamertaken uit aan andere kolommen of externe
partijen. Op twee onderwerpen werkt de MKA wel samen met de RDOGix: scholing en medisch
management. Op het gebied van scholing betreft dit:


In overleg met de MMA alsmede de teamchef GMK opstellen van het MKA-deel van het
Regionaal Opleidingsplan



Het coördineren van de afspraken die vastgelegd zijn in de activiteitenplannen



Het (doen) ontwikkelen van lespakketten ten bate van de regionale scholingsdagen voor de
centralisten MKA



Zorgdragen voor communicatie met de Ambulance academie



Het vastleggen van de scholingsstatus van centralisten.

Speciale taken
De MKA voert naast de standaardtaken geen speciale taken uit.
Prioriteitsklassen
De Landelijke Melding Classificatie wordt toegepast. Er wordt gebruikgemaakt van de
prioriteitsklassen: A1 (met optische- en geluidssignalen), A2 (zonder signalen), B1 en B2
(planbaar vervoer). Verder genereert ProQA een code op basis van de intake die de belangrijkste
karakteristieken van het ongeval aangeeft.

4.2.2.

Invulling brandweerkolom van de meldkamer

De MKB hanteert de terminologie ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’, ‘Ondersteuning’, en
‘Opschaling’. Aanname gebeurt door de politiekolom.
Via het systeem Manual Master zijn de verschillende proces- en procedurebeschrijvingen (voor
de deelprocessen) digitaal opvraagbaar door de centralist. Deze worden regelmatig geüpdatet en
bijgehouden door de Uitvoerend Team Chefs (UTCs). Ook het oefenplan is beschikbaar via dit
programma.
Er zijn oefenplannen aanwezig. Per jaar wordt er door middel van een multi OTO-plan een
verdere invulling gegeven aan dit opleidingsbeleid van de VRHM, waaraan de meldkamer
deelneemt.
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Intake en uitgifte
Bij de intake wordt vastgesteld wat de NAW-gegevens zijn van de melder en wat de aard en
omvang van het incident zijn. Bij de intake wordt er gebruikgemaakt van GMS.
Intake en uitgifte vinden indien mogelijk gescheiden plaats. Voor intake en uitgifte vervullen 1
tot 2 centralisten deze taak, bij piekbezetting zijn dit er 3.
De inzet wordt door de uitgiftecentralist bepaald aan de hand van GMS. In principe wordt er
niet afgeweken van inzetvoorstelling behalve in extreme situaties.
Uitbesteding
De MKB besteedt geen standaardtaken uit aan andere kolommen of externe partijen.
Speciale taken
De MKB geeft aan geen speciale taken uit te voeren naast de standaardtaken.
Prioriteitsklassen
De Landelijke Melding Classificatie wordt toegepast. De MKB gebruikt de prioriteitsklassen
PRIO-1, PRIO-2, PRIO-3 en PRIO-43. De MKB gebruikt inzetvoorstellen uit GMS.

4.2.3.

Invulling politiekolom van de meldkamer

De MKP hanteert de terminologie ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’, ‘Ondersteuning’, en
‘Opschaling’. Operationeel

wordt

‘intake’

ook gebruikt

als

bulkbegrip

voor intake,

informatiebevraging en soms uitgifte.
Aanname van meldingen voor de drie kolommen gebeurt door de politie. Het proces voor
aanname is op hoofdlijnen gelijk aan het referentieproces. Aanname van mobiele nummers
wordt door Driebergen direct naar een specifieke kolom verbonden. Vaste lijnen komen binnen
via de gemeenschappelijke meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden en worden daarna direct
aan een specifieke kolom doorverbonden.
Er zijn oefenplannen aanwezig. Per jaar wordt er door middel van een multi OTO-plan een
verdere invulling gegeven aan dit opleidingsbeleid van de VRHM, waaraan de meldkamer
deelneemt.
Intake en uitgifte
Intake en uitgifte vinden plaats vanaf 7 meldtafels. Bij intake wordt gebruik gemaakt van GMS.
De intake vindt plaats op een tafel die niet fysiek is gescheiden van de uitgiftetafel. Tussen de 2
en 4 centralisten voeren de intake functie uit en tussen de 2 en 4 centralisten voeren de uitgifte
functie uit. In piekbezetting kunnen zowel de intake-functie alsook de uitgifte functie beide
worden uitgevoerd door 5 centralisten.
3

GMS kent PRIO 4, dit zijn incidenten die niet door de meldkamer worden afgehandeld.
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De procesbeschrijving van het uitgifteproces is beschikbaar via Manual Master en wordt
regelmatig geüpdatet en bijgehouden door de Uitvoerend Team Chefs (UTCs). Verder wordt
tijdens het uitgifteproces de inzet bepaald aan de hand van AVLS.
Uitbesteding
De

aanname

vaste

telefonie

is

uitbesteed

aan

de

gemeenschappelijke

meldkamer

veiligheidsregio Haaglanden.
Speciale taken
De MKP geeft aan geen speciale taken uit te voeren naast de standaard taken.
Prioriteitsklassen
De

MKP

hanteert

het

Landelijke

Melding

Classificatiesysteem.

Verder

worden

4

prioriteitsklassen gehanteerd. De klassen zijn gedefinieerd, maar kent grijze gebieden tussen de
klassen. De MKP gebruikt de prioriteitsklassen PRIO-1, PRIO-2, PRIO-3 en PRIO-43.

4.2.4.

Opschaling en CaCo

Het opschalingsproces staat omschreven in Manual Master. De meldkamer heeft de
mogelijkheid om op te schalen naar een mono- of een multi-opschalingsruimte. De CaCo volgt
het GRIP-proces, eventueel in overleg met de ROT. Binnen de meldkamer zijn volgens formatie
6 Calamiteiten Coördinatoren (CaCo’s) aanwezig, welke zijn opgeleid en gecertificeerd. De
meldkamer heeft de CaCo’s niet ‘boven sterkte’ ingeroosterd. De CaCo is 24/7 beschikbaar,
eventueel op basis van piketdienst.
Bij opschaling kan er sprake zijn van mono- respectievelijk multi-opschaling:


Bij monodisciplinaire opschaling is er sprake van opschaling gestuurd vanuit het veld.
Hierbij geeft de dienstdoende centralist invulling aan de verzoeken tot opschaling, die
vanuit het veld tot hem / haar gericht zijn. Er is geen noodzaak tot het inschakelen van
hulpstructuren.



In het geval van een multidisciplinaire opschaling ligt de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de opschaling bij de Calamiteiten Coördinator, de CaCo. De dienstdoende
Coördinator wordt CaCo. In het geval van opschaling mag een CaCo opschalen tot en met
GRIP 2.

Aanvullend op mono- respectievelijk multi-opschaling, is er binnen de meldkamer ook sprake
van capacitaire opschaling. Capacitaire opschaling betekent dat de bezetting van de meldkamer
wordt vergroot. Dit kan ‘gepland’ (op basis van aangekondigde incidenten en / of te verwachten
omstandigheden) of ‘niet gepland’ plaatsvinden (op basis van binnengekomen meldingen en een
‘zachte piket’ regeling).
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4.2.5.

PIOFACH-samenwerking en -uitbesteding

De Landelijke Politie verzorgt het PIOFACH beheer.

4.3.

Operationele stuurinformatie

In de nulmeting is op een aantal onderwerpen operationele stuurinformatie uitgevraagd4:


het aantal GRIP-situaties conform opgave van de Meldkamer Hollands Midden;



het aantal, vanuit de Landelijke Eenheid doorverbonden, 112-calls (112 via mobiele
telefoon) en, lokaal, het aantal 112-vast calls (112 via vaste lijn) – conform opgave Gids
datawarehouse 112;



het aantal GMS-incidenten uitgesplitst naar kolom en naar prioriteit conform GMS data;



de roosterfactor uitgesplitst naar kolom conform opgave van de Meldkamer Hollands
Midden.

Toelichting Meldkamer
Ten behoeve van de uniformiteit is voor operationele stuurinformatie gebruikgemaakt van de
landelijke database, waarbij via een en dezelfde query voor alle regio’s deze operationele
stuurinformatie is opgevraagd. Deze informatie is door het MDC aangeleverd. Er is door PwC
geen verrijkingsslag uitgevoerd op de gegevens van het MDC. De landelijk database is
vooralsnog de enige manier om uniforme informatie te verkrijgen, immers elke regio kent zijn
eigen specifieke query’s om managementinformatie te genereren.
Door verschillen tussen de afzonderlijke meldkamers geeft meldkamer Hollands Midden aan dat
deze operationele stuurinformatie onvoldoende is (kwantitatief en kwalitatief) om te dienen als
basis voor vergelijking van de prestaties van en tussen meldkamers.
De hier gepresenteerde operationele stuurinformatie is niet alles omvattend en laat niet al het
werk zien wat er bij de GMK gedaan wordt. Voorbeelden van ander werk zijn; besteld vervoer
(MKA), OMS meldingen (MKB) en het behandelen van informatievragen (MKP). Dit “andere”
werk maakt een substantieel deel uit van de werkzaamheden op de GMK.
De RAVHM heeft kennis genomen van de in paragraaf 4.3. genoemde cijfers. Op basis van haar
productiecijfers en de daarop door het RIVM beschreven cijfers in de landelijke benchmark
ambulancezorg herkent zij zich niet in de in paragraaf 4.3 genoemde cijfers.

4.3.1. Afgekondigde GRIP-situaties 2013
Het aantal afgekondigde GRIP-situaties naar GRIP-niveau is in onderstaande tabel
weergegeven.

Oorspronkelijk is beoogd om over meer onderwerpen centraal data te verzamelen. Echter door
inrichtingsverschillen in GMS bleken deze gegevens niet tot een bruikbaar beeld te komen.
4
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GRIP

Aantal situaties in 2012

Aantal situaties in 2013

5
3
0
0

8
1
0
0

GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4
Tabel 4.2 Overzicht aantal GRIP-incidenten

4.3.2.

Binnengekomen en doorverbonden mobiele en vaste 112-calls – per jaar

112-calls via mobiele telefoon worden centraal aangenomen bij de meldkamer van de Landelijke
Eenheid. Dit betrof in 2013 in totaal 3.094.313 112-calls. De Landelijke Eenheid ‘filtert’ (door
de centralist) daarbij de oneigenlijke calls (broekzak, spookoproepen, misbruik, et cetera) en
verbindt de resterende calls door naar een meldtafel van de betreffende kolom (ambulance,
brandweer, politie) van de juiste meldkamer. Landelijk betrof dit in 2013 in totaal 1.056.738
calls die zijn doorgezet5 naar de intaketafels van de meldkamers. Dit wordt vastgelegd via het
centrale CMS-systeem en opgevraagd via Gids 112. Van dit aantal zijn 40.654 mobiele 112-calls
doorgezet5 naar de meldkamer.
Het aantal 112-calls via vaste lijn betrof in 2013 in totaal 846.275 voor heel Nederland, en
11.4446 calls voor de Meldkamer Hollands Midden. De oneigenlijke calls (broekzak,
spookoproepen, misbruik) worden gefilterd en de resterende calls worden doorgezet naar de
meldtafel van de betreffende kolom (ambulance, brandweer, politie) in de meldkamer. Het
aantal doorgezette5 vaste 112-calls in 2013 is 18.055 voor de meldkamer Hollands Midden.
Opmerking meldkamer: Het aantal doorgezette netto vaste 112-calls in 2013 (18.055) is
groter dan het aantal bruto vaste 112-calls in 2013 (11.4446). Dit heeft te maken met de
verhuizing in juni 2013 van de Teleservice vanaf de Rooseveltstraat Leiden (meldkamer
Veiligheidsregio Hollands midden) naar de Yp (meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden),
vooruitlopend op de beoogde verhuizing. Het aantal bruto vaste 112-calls heeft alleen
betrekking op de periode januari – juni, terwijl het aantal netto vaste 112-calls betrekking
heeft op geheel 2013.
De onderstaande tabel geeft het bruto en netto aantal aangenomen 112-calls over heel 2013,
volgens CMS. Hierbij hanteren wij de volgende definities voor bruto calls en netto calls:


bruto calls betreffen alle calls, de echte noodoproepen maar ook de ‘broekzakbellers’,
‘misbruik’, calls als gevolg van storingen in de lijn et cetera.



netto aantal calls geeft aan hoeveel calls zijn doorgezet naar een intaketafel (vanuit
Landelijke Eenheid c.q. lokaal) en daar door een centralist zijn opgenomen. Voor de

Voor de volledigheid: het betreft hier het aantal doorverbonden calls die zijn opgenomen door een
centralist in de meldkamer – niet louter het aantal doorverbonden calls
6 Volgens eigen metingen van de meldkamer bedraagt het aantal 112-calls via vaste lijn 9.192 in plaats
van de opgenomen 11.444.
5
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duidelijkheid: met netto-calls wordt bedoeld het aantal naar een meldtafel doorgezette
112-calls en door centralisten op de meldtafel opgenomen 112-calls.
NL

NL

Lokaal

Bruto

Netto

Bruto

Mobiel

3.094.313

Netto

1.056.738

-

846.275

434.449

11.444*

18.055

3.940.588

1.491.187

-

58.709

Vast
Totaal

Lokaal

40.654

* In juni 2013 is de Teleservice vanaf de Rooseveltstraat Leiden verhuisd naar de Yp

Tabel 4.3a: Aantal bruto en netto calls landelijk en voor de meldkamer in 2013

In de onderstaande tabel staan de netto 112-oproepen, per kolom over heel 2013, volgens CMS.
netto aantal doorgezette 112-calls naar de intaketafel van de meldkamer over 2013
Mobiel

Vast

Totaal

Ambulance

11.782

8.242

20.024

Brandweer

3.349

1.571

4.920

Politie

25.523

8.242

33.765

Totaal

40.654

18.055

58.709

Tabel 4.3b: Netto aantal doorgezette 112-calls in 2013 naar kolom

4.3.3.

Netto mobiele en vaste 112-calls – per maand

Onderstaand wordt, per kolom, het netto aantal calls per maand weergegeven voor het jaar 2013
– uitgesplitst in mobiele 112-calls en 112-calls over vaste lijn.
Opmerking meldkamer: Het betreffen hier landelijk gegenereerde cijfers die niet herkend
worden door de GMK. Deze cijfers zijn de afgelopen jaren niet beschikbaar geweest en zijn
daarom niet op hun juistheid te controleren. Vanuit een niet gevalideerde vergelijking die over
2014 is uitgevoerd (de periode waarover we wel gegevens beschikbaar konden krijgen) is een
groot verschil zichtbaar geworden tussen de landelijke meting en onze eigen meting. Het is ons
onduidelijk waardoor dit verschil veroorzaakt wordt. Mede hierom en omwille van landelijke
uniformiteit hebben we besloten geen eigen cijfers toe te voegen. We stellen wel vraagtekens bij
de waarde van deze cijfers.
Voor het opnemen van doorgezette calls binnen 10 seconden (‘ringtime < 10 sec’) hanteren de
ambulance-, brandweer- en politiekolom een normpercentage van 90%. In de onderstaande
tabellen staat per kolom het aantal doorgezette calls per maand inclusief het aantal met ringtime
< 10 seconden.
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Ambulance
Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor ambulance
Jan
Mobiel

953

< 10 sec

Feb

Maa

821

894

Apr
929

Mei
935

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

1.019

1.130

1.001

1.043

1.064

Nov
960

Dec
1.033

610

595

676

712

722

781

835

797

793

830

764

779

% < 10 sec

64%

72%

76%

77%

77%

77%

74%

80%

76%

78%

80%

75%

Vast

760

659

739

673

635

714

725

638

623

717

661

698

< 10 sec

528

483

579

513

490

571

529

512

485

553

508

551

% < 10 sec

69%

73%

78%

76%

77%

80%

73%

80%

78%

77%

77%

79%

Totaal

1.713

1.480

1.633

1.602

1.570

1.733

1.855

1.639

1.666

1.781

1.621

1.731

< 10 sec

1.138

1.078

1.255

1.225

1.212

1.352

1.364

1.309

1.278

1.383

1.272

1.330

66%

73%

77%

76%

77%

78%

74%

80%

77%

78%

78%

77%

% < 10 sec

Tabel 4.4: Netto 112-calls en aantal met een ringtime < 10 seconde per maand in 2013 voor ambulance

Brandweer
Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor brandweer
Jan
Mobiel

272

Feb
163

Maa
252

Apr
239

Mei
247

Jun
251

Jul
340

Aug
311

Sep
290

Okt
379

Nov
171

Dec
434

< 10 sec

194

117

181

178

180

188

253

228

206

217

136

287

% < 10 sec

71%

72%

72%

74%

73%

75%

74%

73%

71%

57%*

80%

66%

Vast

145

74

111

99

110

116

97

94

134

277

85

229

< 10 sec

104

59

82

69

79

82

70

69

100

131

67

140

% < 10 sec

72%

80%

74%

70%

72%

71%

72%

73%

75%

47%

79%

61%

Totaal

417

237

363

338

357

367

437

405

424

656

256

663

< 10 sec

298

176

263

247

259

270

323

297

306

348

203

427

% < 10 sec

71%

74%

72%

73%

73%

74%

74%

73%

72%

53%

79%

64%

* De meldkamer geeft aan dat een sterke daling in oktober het gevolg is van najaarsstorm(en).
Tabel 4.5: Netto 112-calls en aantal met een ringtime < 10 seconde per maand in 2013 voor brandweer

Politie
Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor politie
Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Mobiel

2.109

1.770

2.122

1.853

2.090

2.084

2.586

2.205

2.071

2.286

2.099

2.248

< 10 sec

1.656

1.429

1.690

1.493

1.639

1.620

1.981

1.762

1.570

1.762

1.564

1.751

% < 10 sec

79%

81%

80%

81%

78%

78%

77%

80%

76%

77%

75%

78%

Vast

789

607

742

586

624

635

749

695

635

668

702

810

< 10 sec

615

500

594

483

497

496

562

574

493

499

533

622

78%

82%

80%

82%

80%

78%

75%

83%

78%

75%

76%

77%

Totaal

2.898

2.377

2.864

2.439

2.714

2.719

3.335

2.900

2.706

2.954

2.801

3.058

< 10 sec

2.271

1.929

2.284

1.976

2.136

2.116

2.543

2.336

2.063

2.261

2.097

2.373

78%

81%

80%

81%

79%

78%

76%

81%

76%

77%

75%

78%

% < 10 sec

% < 10 sec

Tabel 4.6: Netto 112-calls en aantal met een ringtime < 10 seconde per maand in 2013 voor politie
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4.3.4.

GMS-incidenten

Opmerking meldkamer: Het betreffen hier landelijk gegenereerde cijfers die niet herkend
worden door de GMK. Mede omwille van landelijke uniformiteit hebben we besloten geen
eigen cijfers toe te voegen. We stellen wel vraagtekens bij de waarde van deze cijfers.
Wanneer een 112-call (via burger of hulpverlener) wordt opgenomen door de intakecentralist
maakt deze hier in GMS een melding van. GMS-meldingen kunnen ontstaan als gevolg van 112calls maar ook door andere triggers (hulpverleners, meldingen vanuit OMS et cetera).
Deze melding wordt vervolgens omgezet in een GMS-incident. Een GMS-incident7 stelt welke
kolommen betrokken moeten worden bij de respons, op basis van één of meerdere meldingen.
Wanneer een GMS-melding wordt omgezet in een incident verdwijnt de melding. Als voor de
betreffende gebeurtenis al een incident is aangemaakt, wordt de melding hier in opgenomen en
verdwijnt ook. Het aantal meldingen is daarom niet bruikbaar als stuurinformatie.
Voor iedere kolom die betrokken moet worden bij de respons op een incident wordt bericht
gestuurd naar de uitgiftetafel van de betreffende kolom voor de daadwerkelijke uitgifte.
In onderstaande tabel staat het totaal aantal incidenten per kolom voor de Meldkamer Hollands
Midden over heel 2013.
Aantal GMS-incidenten in 2013
Ambulance

68.684

Brandweer

16.562

Politie

96.153

Totaal

181.399

Tabel 4.7: Aantal GMS-incidenten in 2013 per kolom

In de onderstaande tabel staat per maand het aantal GMS-incidenten over 2013 voor de drie
kolommen weergegeven.
Aantal GMS-incidenten per kolom per maand
Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

5.995

5.430

5.960

6.026

5.563

5.642

5.771

5.401

5.512

5.813

5.617

5.954

Brandweer

1.419

1.048

1.202

1.374

1.175

1.202

1.403

1.184

1.399

2.197

1.241

1.718

Politie

7.974

6.793

7.802

8.137

7.755

8.154

9.340

8.059

7.911

8.168

7.354

8.706

Ambulance

Tabel 4.8: Aantal GMS-incidenten per kolom per maand in 2013

In de Meldkamer Hollands Midden wordt voor brandweer en politie gewerkt met de
classificatie: PRIO 1, PRIO 2, PRIO 3 en PRIO 4. De ambulance werkt met de classificaties A1,

De GMS-incidenten betreffen ruwe data, die niet veredeld is. Deze aantallen kunnen dubbeltellingen
bevatten, afhankelijk van de werkwijze van de meldkamers, bijvoorbeeld wanneer de werkwijze toestaat
dat meerdere incidenten dezelfde gebeurtenis kunnen beschrijven.
7
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A2, B1 en B2. In de onderstaande tabel staat het totaal aantal incidenten over heel 2013 voor de
Meldkamer Hollands Midden, onderverdeeld naar de prioriteitsniveaus. De cijfers voor
ambulance betreffen het aantal ritten, niet het aantal incidenten, daarom is het totaal niet gelijk
aan het totaal uit tabel 4.7.
Aantal incidenten verdeeld over prioriteitsniveaus over 2013

PRIO 1 / A1
Ambulance*

PRIO 2 / A2

PRIO 3 / B1

PRIO 4 / B2

Overig

Totaal

45.825

25.034

2.838

21

6.397

4.358

127

3.635

2.045

16.562

Politie
4.836
26.043
17.177
* Dit betreft het aantal ambulance-ritten, niet het aantal incidenten.

47.738

359

96.153

Brandweer

73.718

Tabel 4.9: Aantal incidenten naar prioriteit per kolom in 2013

Opmerking meldkamer: Op basis van haar productiecijfers en de daarop door het RIVM
beschreven cijfers in de landelijke benchmark ambulancezorg herkent zij zich niet in de in tabel
4.9 genoemde cijfers. In onderstaande tabel zijn het aantal inzetten weergegeven voor de
ambulance volgens de administratie van de RAVHM (op basis van tabel 3.1. tabellenboek
AZN).
Aantal inzetten verdeeld over prioriteitsniveaus over 2013

A1
Ambulance

27.281

A2

B
9.278

14.339

Overig

Totaal
50898

Tabel 4.9a: Aantal inzetten Ambulance naar prioriteit per kolom in 2013

4.3.5.

Roosterfactor

De roosterfactor geeft aan hoeveel fte nodig is een om een meldtafel 24 uur per dag, 7 dagen per
week het gehele jaar te bezetten. Meldkamer Hollands Midden heeft geen roosterfactor
opgegeven.
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5.

Personeel

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de personele invulling van de
meldkamerorganisatie. Achtereenvolgens wordt een beschrijving gegeven van:


de organisatiestructuur en de onderkende functies;



de functieprofielen en functieschalen;



de formatie en bezetting;



de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden;



de omstandigheden zoals ziekteverzuim en aantallen gemaakte opschalingsuren;



de opbouw van het personeelsbestand (op basis van de aangeleverde censusfiles).

Alle medewerkers van Meldkamer Hollands Midden vallen onder de Nationale Politie, tenzij
deze zijn ingehuurd vanuit een andere organisatie.

5.1.

Organisatiestructuur

Figuur 5.1 Organogram van de meldkamer Hollands Midden

Het bovenstaande organogram van de meldkamer is aangeleverd door de Meldkamer Hollands
Midden. Dit organogram laat de hiërarchische lijnen zien op meldkamerniveau.

5.2.

Functieprofielen

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende functieprofielen binnen de
meldkamer. Hierbij moet worden opgemerkt dat de medewerkers allemaal in dienst zijn bij de
Nationale Politie.
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Functietitel

Salaris

Trede

schaal
MK Totaal

# mede-

fte

werkers

Teamchef GMK

11

14

1

1,06

Uitvoerend Teamchef GMK

9

14

2

2,00

Administratief Medewerker A

4

14

2

1,22

Coördinator GMK

8

12 - 14

6

5,94

Centralist A

6-8

9 - 14

46

41,00

Centralist B

8

6 -14

9

7,72

66

58,94

Totaal

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens uit de censusfile en is exclusief externe inhuur en inzet van
medewerkers uit de flexpool.
Tabel 5.1 Overzicht van functietitels binnen de Meldkamer Hollands Middenxiv, peildatum 31-12-2013

5.3.

Formatie en Bezetting

In onderstaande tabel zijn de formatie en bezetting weergegeven. De gegevens in onderstaande
tabel zijn gebaseerd op de door de meldkamer aangeleverde documenten/informatie.
2013

MK Totaal
Externe

Interne doorbelasting

inhuur

Externe inzet

Formatiexiii

Bezettingxiv

63,7*

58,9

-**
63,7**

Totaal

6,2***
8,5****
73,6

* Dit is de formele omvang van de formatie, conform een bestuursbesluit uit 2005. Dit is uitgesplitst in 57,5
fte (formatie 2013 organisatiecode GMK), 1,7 fte (formatie bij afdeling Planning Financiële doorbelasting
aan GMK), 4,0 fte (formatie bij afdeling Functioneel beheer) en 0,5 fte (structurele inhuur receptie bij
BRW).
**Dit is exclusief een tijdelijke maximale additionele formatie van (gemiddeld niet boven) 13,6 fte, conform
een besluit van de veiligheidsdirectie uit 2012xv.
*** De interne doorbelasting betreft 5,7 fte (functioneel beheerders en planners) en 0,5 fte (receptie).
**** De externe inhuur is bepaald mede aan de hand van de totale salariskosten over 2013, de gemiddelde
kosten per fte, een bezetting van 59,94 (censusfile) en de interne doorbelasting.
Tabel 5.2 Overzicht van formatie en bezetting van de meldkamer

5.4.

Arbeidsvoorwaarden, cao’s en sociaal statuut

Voor de meldkamermedewerkers van Meldkamer Hollands Midden is het cao van de Nationale
Politie van toepassing. Deze wordt hieronder beknopt toegelicht.
Alle medewerkers van de Meldkamer Hollands Midden vallen onder de Nationale Politie, tenzij
deze zijn ingehuurd. Derhalve is voor alle vaste medewerkers van de meldkamer de cao
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Nationale Politie van toepassing. Hieronder vallen het Besluit Algemene Rechtspositie Politie
(BARP) en het Besluit Bezoldiging Politie (BBP). Beiden hebben een landelijke dekking. Er is
geen personeelshandboek aanwezig. Daarnaast geldt de ‘Regeling Landelijk Sociaal Statuut
Politie’ xvi.

5.4.1.

Medezeggenschap

Voor de politie is medezeggenschap op landelijk niveau geregeld door middel van een centrale
ondernemingsraad (COR) vanuit de verschillende eenheden. De landelijke COR bestaat uit
leden afkomstig uit alle ondernemingsraden van de ondernemingen die deel uitmaken van de
politie xvii.

5.4.2.

Arbeidstijdenwet (ATW)

De meldkamer beleeft een continue spanning tussen het voldoen aan de ATW en de veiligheid in
de regio (met name op het gebied van piketregelingen voor coördinatoren en CaCo’s).

5.5.
5.5.1.

Omstandigheden
Gemiddeld ziekteverzuim

In onderstaande tabel is het gemiddelde ziekteverzuim over de jaren 2012 en 2013 weergegeven
xviii.

Kolom

2012

2013

MK Totaal

3.31 %

5,23 %

Tabel 5.3 Overzicht van het gemiddelde ziekteverzuim

5.5.2.

Overuren en opschalingsuren

Er zijn op basis van de verdiepende sessies en de aangeleverde documentatie zijn de overuren
van 2013 opgenomen in tabel 5.4.
Kolom

2012

MK Totaal

2013

Overuren

Opschalingsuren

Overuren

Opschalingsuren

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

1.850

Niet beschikbaar

Tabel 5.4 Overzicht van overuren en opschalingsuren

5.5.3.

Overzicht medewerkersverloop

In onderstaande tabel treft u het overzicht van het verloop (saldo in- en uitstroom) over de jaren
2012 en 2013.

MKP

2012

2013

4,1 fte

1,4 fte

Opmerkingen

Tabel 5.5 Overzicht medewerkersverloop
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5.5.4.

Arbeidsconflicten

Er zijn op basis van de verdiepende sessies en de aangeleverde documentatie geen gegevens
bekend over lopende arbeidsconflicten bij de meldkamer Hollands Midden.

5.5.5.

Medewerkerstevredenheid onderzoeksresultaten

Er is voor de meldkamer geen medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In verband met
de samenvoeging met Meldkamer Haaglanden en de verhuizing naar locatie ‘De Yp’ in Den
Haag is het geplande onderzoek uitgesteld.

5.5.6.

Arbeidsongeschiktheid

Op basis van de verdiepende sessies en de aangeleverde documenten zijn er geen gegevens
bekend over arbeidsongeschiktheid binnen de meldkamer.

5.6.

Opbouw personeelsbestand 2012/2013

5.6.1.

Bezetting meldkamer

In onderstaande tabel wordt de bezetting weergegeven voor de peildata 1 juli 2013 en 31
december 2013. Deze zijn voor beide peildata gelijk.
MKP

1 juli 2013 en 31 december 2013

Bezetting (in fte)*

73,6

Bezetting (in headcount)

Niet beschikbaar**

Aantal medewerkers in deeltijd (in fte)

Niet beschikbaar**

Aantal medewerkers externe inhuur (in fte)

8,5**/***

Aantal medewerkers tijdelijk

Niet beschikbaar**

* Dit betreft ‘MK Totaal’ + ‘Externe inhuur’, zie tabel 5.2
** Deze gegevens zijn niet beschikbaar doordat de externe inhuur niet is gespecificeerd in headcounts.
*** De externe inhuur is bepaald mede aan de hand van de totale salariskosten over 2013, de gemiddelde
kosten per fte, een bezetting van 59,94 (censusfile) en een interne doorbelasting, zie tabel 5.2.
Tabel 5.6 Overzicht van bezettingcijfers

5.6.2.

Leeftijdsopbouw

In onderstaande figuur is de leeftijdsopbouw weergegeven per leeftijdsgroep. Aangezien alle
medewerkers in dienst zijn bij de Nationale Politie, worden de gegevens niet verder uitgesplitst
per kolom.

Pagina 35 van 80

DEFINITIEF CONCEPT

Leeftijdsopbouw
meldkamer 2013*
1% 5%
<30

30%

30-40

29%

41-50
51-60

35%

61>

* Dit is exclusief externe inhuur en inzet van medewerkers uit de flexpool.
Figuur 5.2 Leeftijdsopbouw Meldkamer Hollands Midden (n=66)

5.6.3.

Dienstverband in jaren

In onderstaande figuur zijn alle werknemers van de meldkamer onderverdeeld per aantal jaren
dienstverband bij de meldkamer. Aangezien alle medewerkers in dienst zijn bij de Nationale
Politie, worden de gegevens niet verder uitgesplitst per kolom.

Aantal dienstjaren per
31-12-2013*
0% 0%
<5

28%

23%

5-14
15-24
25-34

49%

>35

* Dit is exclusief externe inhuur en inzet van medewerkers uit de flexpool.
Figuur 5.3 Aantal dienstjaren per 31 december 2013 (n=66)

5.6.4.

Personeelslasten meldkamer

In onderstaande tabel zijn de personeelslasten weergegeven van de verschillende kolommen. De
gegevens

zijn

gebaseerd

op

de

aangeleverde

censusfile,

en

daarmee

op

de

personeelsadministratie. Het betreft geen specifieke peildatum, maar over de daadwerkelijk
uitgekeerde bedragen over 2013. De formatie (58,9) is op peildatum 31 december 2013.

Kolom

Looncomponent

MK
fte 58,9

Bruto jaarsalaris
Pikettoeslag
Onregelmatigheidstoeslag
Overwerktoeslag
Reservediensttoeslag
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Kosten per
31-12-2013 in €
2.557.294
7.259
169.894
22.999
-

Kosten per fte op
31-12-2013 in €
43.389
123
2.883
390
-

DEFINITIEF CONCEPT

9.288
71.214
280.654
61.820
-3.526
-

158
1.208
4.762
1.049
-60
-

58.294
583.732

989
9.904

3.479.974
TOTAAL MK
Tabel 5.7 Personeelslasten van de Meldkamer Hollands Midden

59.044

Verschuivingstoeslag
Overige toeslag(en)

Subtotaal toeslagen
Reiskostenvergoeding
Maaltijdvergoeding
Ziektekostenvergoeding
Vakbondsbijdragevergoeding
Bedrijfshulpverlening (BHV)
vergoeding
Levensloopregelingkorting
Mobiele telefonie vergoeding
Opleidingsbudget
Vaste onkostenvergoeding
Overige bijzondere vergoeding(en)

Subtotaal vergoedingen
Werkgeversdeel pensioen

Opmerking: In de bovenstaande tabel zijn de personeelslasten meegenomen zoals deze vermeldt staan in
de censusfile en aanvullende aangeleverde documentatie. In dit overzicht wordt, tenzij reeds verwerkt in
de aangeleverde gegevens, geen rekening gehouden met partiële doorbelasting op basis van fte of
eventuele verdeelsleutel.
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6.

IM en ICT

In dit hoofdstuk wordt de situatie van de ICT-organisatie en -voorzieningen beschreven. Dit
betreft

ten

eerste

een

beschrijving van de

ICT-organisatie

(taken,

bemensing en

beheerprocessen et cetera). Hierna komen het applicatieportfolio en de ICT- infrastructuur en
ICT- faciliteiten aan bod.

6.1.

ICT-organisatie

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten over ICT investeringen is belegd bij de directeur
Dienst

Informatie Voorziening (IV) Landelijke Politie, zolang dit

past binnen de

dienstverleningsovereenkomst / SLA.
De operationele verantwoordelijkheid voor continuïteit van de ICT voorzieningen is ook belegd
bij de directeur Dienst Informatie Voorziening (IV) Landelijke Politie, zolang dit past binnen de
dienstverleningsovereenkomst / SLA.

6.1.1.

Taken van de ICT-organisatie

Standaardtaken
Onder standaardtaken van I&A vallen het beheer van werkstations, meldtafels, printers,
audio/video

conferencing

netwerkvoorzieningen

en

toebehoren,

(connectiviteit);

het

beheer

beheer

van

lokale

meldkamer

telefonie-radio-en

datacenter

(waaronder

serverbeheer en technisch applicatiebeheer); het bieden van uitwijk voor kritische systemen, en
de helpdesk en functioneel beheer taken voor applicaties.
Speciale taken
De afdeling DI voert het lokaal beheer uit aangaande het C2000/P2000 randapparatuur. Dit
betreft de initiële programmering van randapparaten, plus het omwisselen van zowel
portofoons/ mobilofoons /pagers voor alle drie de hulpdiensten.
Er worden geen systeem ontwikkeltaken uitgevoerd. Vanuit DI worden er wel aanpassingen
doorgevoerd ter verbetering van de functionaliteit van de applicaties.
Service levels
In de SLA tussen de Meldkamer Hollands Midden en Dienst ICT Politie (voorheen vtsPN) staat
per dienst vermeld welk serviceniveau geleverd dient te worden. Dit varieert van Hoog tot
Middel en Laag. Of deze service levels in de praktijk behaald worden, is niet bekendxix.
Rapportage
De gerealiseerde beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur van de meldkamer in 2013 was
100% volgens de geïnterviewde beheerders. Er zijn geen rapportages die dit bevestigen.
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6.1.2.

Bemensing ICT-organisatie

Het functioneel beheer van de ICT-omgeving van de meldkamer wordt uitgevoerd door de
Dienst Informatie (DI) Politie Hollands Midden. Het aantal fte dat zich vanuit de dienst bezig
houdt met ICT-taken voor de meldkamer is 4 fte.

6.1.3.

Beheerprocessen

Kwaliteitsnormen
Er wordt voor de ICT-beheerprocessen gehandeld conform een eenvoudige versie van ITIL
(versie 2).
Er is geen informatie beschikbaar inzake de toetsing van de kwaliteitsnormen door een derde
partij.

6.1.4.

Uitbestede taken

De meldkamer heeft het technisch beheer uitbesteed aan Dienst ICT Politie. De dienstverlening
wordt afgenomen op basis van de in de Landelijke Politie Dienstencentrum (LPDC) opgenomen
producten en diensten met de bijbehorende normen en tarieven (lokaal beheer en technische
ondersteuning). Dit is geen formele overeenkomst (niet ondertekendxx). Het betreft wederzijds
getekende afspraken, waar men zich volgens de meldkamer wel gecommitteerd maar niet
verplicht voelt.
De diensten die Meldkamer Hollands Midden afneemt betreffen (niet limitatief):


Account meldkamer (Test- en/of Opleidingsomgeving, Productieomgeving )



GMS uit de muur



Hosten



LAN Beheer



Servicedesk



Servicebalie



Bestellingen (Inkoop)



Spraakdienst



Werkstation.

Al het technische beheer is onder regie van Dienst ICT politie geplaatst. Dit contract met de
Dienst ICT politie dekt op aangeven van de meldkamer alle uitbestede taken. Op aangeven van
de meldkamer zijn ook de volgende contractpartners geïdentificeerd: Koning en Hartman
(Onderhoud Arbi), KPN (Noodnet, alarmnet), Phillips (Servicecontract CC Pro) en Citygis. De
betreffende SLA’s zijn niet beschikbaar.
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Service Level Agreement/regie
De regie op uitvoerende serviceproviders (servicemanagement en het regisseren van inzet van
leveranciers) is een taak van de Adviseur Functioneel Beheer, onder verantwoordelijkheid van
de Dienst Informatie (DI) politie Hollands-Midden.

6.2.

Applicatieportfolio

Voor een overzicht van de gebruikte applicaties, zie bijlage C. De meldkamer heeft getracht dit
overzicht zo volledig mogelijk te makenxxi. Indien beschikbaar zijn de aanwezige koppelingen in
het overzicht opgenomen.

6.3.

Infrastructuurportfolio

Voor een overzicht van de infrastructuurportfolio, zie bijlage C.

6.4.

Gebouwgebonden technische infrastructuur

Datacentrum
Er zijn twee datacentra. Eén op de eigen locatie (Rooseveltstraat te Leiden) en een bij VG West.
Het datacenter op de Rooseveltstraat dateert uit 2005. Dit is gelokaliseerd in hetzelfde gebouw
als de meldkamer. Het juridisch eigendom van het datacenter (gebouw) ligt bij de gemeente, het
economisch eigendom bij de Veiligheidsregio Hollands-Midden (zie hoofdstuk 7). Het oppervlak
van het datacentrum is niet gespecificeerd. De gebouwgebonden voorzieningen ten behoeve van
het datacenter zijn de automatische blusinstallatie (2005, investering gedaan door de VRHM.
De meldkamer zal de locatie in Leiden in 2014 verlaten en inhuizen bij ‘De Yp’ te Den Haag. De
boekwaarde van de datacentra gerelateerde ICT infrastructuur, dat door (voorheen) vtsPN
wordt geleverd, is volledig afgeschreven.
Noodstroomaggregaten, koelvoorzieningen en no break
Er is één noodstroomaggregaat. Deze is gebouwgebonden.
Het klimaatbeheersingssysteem is in de vloer aangebracht.
Er is één no break voorziening. Deze is specifiek voor de meldkamer.
Ruimte en gebruik
Er is een datacentrum dat voldoet aan de gestelde eisen die zowel gebruikt wordt door de
meldkamer en de Regionale Brandweer.
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6.5.

Uitwijkvoorzieningen

De uitwijk voor de GMK is de meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden. Bij de verhuizing van de
meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden van de burgemeester Patijnlaan naar ‘De Yp’ is dit zo
gebleven. De uitwijk van de GMK is meeverhuisd naar ‘De Yp’.

6.6.

Risico’s

Er zijn bij de GMK van de veiligheidsregio Hollands Midden geen IT audit rapportages of andere
documenten waarin risico’s beschreven worden beschikbaar. De IT performance binnen de MK
gaf ook geen aanleiding om deze te initiëren.
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7.

Huisvesting

In dit hoofdstuk wordt de situatie van de huisvesting van de Meldkamer Hollands Midden
beschreven. Dit vindt plaats langs de volgende perspectieven: objectgegevens; zijnde gegevens
met betrekking tot de fysieke eigenschappen van het object; gebruikersgegevens: zijnde
gegevens met betrekking tot het gebruik van het betreffende object (welke diensten, hoeveel m²,
et cetera). Vervolgens komen financiële en contractgegevens aan de orde: zijnde gegevens met
betrekking tot de en/of het gebruik van de huisvesting en de daaraan gerelateerde
dienstverlening of levering van goederen (denk aan servicecontracten, GWE, et cetera).

7.1.

Objectgegevens

Het gebouw is (juridisch) eigendom van de gemeente Leidenxxii en is gelegen aan de
Rooseveltstraat 4a te Leiden. Het bruto vloeroppervlak dat is toe te rekenen aan de
meldkamerfunctie is 2.126 m² BVO. Het gebouw wordt ook door andere organisaties gebruikt
(Veiligheidsregio8, GHOR bureau en de politie Hollands Midden). Het totaal aantal
parkeerplaatsen voor de meldkamer is 36. Het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op het aantal
parkeerplaatsen dat beschikbaar is gekomen door de sloop van een loods op het terrein.
Historisch perspectief
In het gebouw was (tot 27 mei 2014) een Gemeenschappelijke Meldkamer/Regionaal
Coördinatiecentrum Hollands Midden (GMK/RCC) gevestigd. Deze is ten tijde van deze
rapportage (juli 2014) gevestigd in de meldkamer van Den Haag (‘de Yp’).
Bij de bestuurlijke besluitvorming tot bouw van de GMK/RCC (vanaf 2002) hebben 4 besturen
(Politie-, Regionale Brandweer-, GHOR- en CPA Hollands Midden) zich garant gesteld voor de
financiële gevolgen van de realisatie en exploitatie van de GMK/RCC, waarbij voor de
berekening van de kapitaallasten de afschrijving op het gebouw plaats vindt op basis van 40 jaar
annuïteit.
Juridisch en economisch eigendom
De gemeente Leiden is juridisch eigenaar. De Veiligheidsregio Hollands Midden is economisch
eigenaar van de GMK/RCC. De Veiligheidsregio Hollands Midden loopt het risico van
waardeveranderingen. Zij mag wel beschikken, maar niet vrij gebruiken zoals de juridisch
eigenaar (beperkt beschikkingsbevoegd).
Dat de kosten voor ontwikkeling eerst bij de gemeente Leiden terecht kwam, heeft te maken met
het feit dat de gemeente Leiden als bank fungeerde en (uit een oogpunt van zekerheid en ten
behoeve van besparing van de BTW) juridisch eigenaar bleef. Verder wilde de gemeente Leiden
maar één wederpartij als het ging op de economische levering en de lening voor die levering.
8

PS Veiligheidsbureau en Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing vallen onder de Veiligheidsregio.
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Hetzelfde geldt dan ook voor de incasso van de aflossing en rente. Die wederpartij werd de
Veiligheidsregio en partijen hebben van begin af aan gesproken over verdeling van de lasten. Dit
werd gegoten in een doorberekening van een substantieel deel van die lasten in samenhang met
een ter beschikkingstelling van ruimte die bij de Veiligheidsregio in economisch eigendom is op
grond van de integrale beheerovereenkomst gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
en de overeenkomst inzake de doorbelasting van kosten. Deze overeenkomsten zijn gesloten
tussen de (rechtsvoorganger van) GR VRHM en het regionaal college van politie Hollands
Midden.
Huurcontracten
Er zijn geen schriftelijke huurcontracten afgesloten tussen deelnemende partners en/of
gemeente Leiden. Bij de bestuurlijke besluitvorming tot bouw van de GMK/RCC hebben 4
besturen (Politie, Regionale Brandweer, GHOR en CPA) zich wel garant gesteld voor de
exploitatielasten gedurende een periode van 40 jaar. Wat vastgelegd is, is dat partijen ten
aanzien van het gebouw een gebruik van 40 jaar in gedachten hadden, waarbij de inrichting
voor 20 (installaties) of 10 jaar (inventaris) moest worden gebruikt. Dit alles om de kosten ervan
te kunnen dekken door middel van wat “gegarandeerde huren” is genoemd.
Hoewel de integrale beheerovereenkomst en de overeenkomst inzake de doorbelasting van
kosten zich als zodanig niet kwalificeren als huurovereenkomst, bevatten deze wel bepalingen
ten aanzien van het pand van de GMK. Deze onbenoemde overeenkomsten strekken ertoe dat de
partijen samenwerken om de realisatie en vervolgens de exploitatie van een gezamenlijke
GMK/RCC mogelijk te maken. Op grond van andere besluitvormingsdocumenten, die niet zijn
gecodificeerd, in samenhang met vorengenoemde overeenkomsten kan ervan worden uitgegaan
dat partijen hebben beoogd het pand voor 40 jaar te gebruiken (bepaalde tijd).
Verrekeningen
De Veiligheidsregio

wordt door de gemeente

Leiden volledig belast

(‘compensatie

boekwaardeverlies’) met de kosten van de GMK/RCC. Via doorbelastingen aan de politie
worden de kosten van de Veiligheidsregio verband houdende met de GMK/RCC voor een
belangrijk deel gedekt. De politie op haar beurt belast de partners voor het gebruik van de
GMK/RCC, inclusief de Veiligheidsregio zelf, en betaalt zelf haar deel van het gebruik.
In onderstaande figuur zijn de gebouw gerelateerde kasstromen ten aanzien van de meldkamer
inzichtelijk gemaakt. Deze kasstromen hebben een directe relatie met de verantwoordelijkheid
van de betrokken partijen. Het totaal van deze kasstromen kan worden gezien als de
‘huisvestingsvergoeding’ van de meldkamer ten aanzien van het ruimtegebruik op de
Rooseveltstraat 4a. De kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen
verdeelsleutels verdeeld over de betrokken partijen (politie Hollands Midden, brandweer
Hollands Midden, Meldkamer ambulance en GHOR Hollands Midden).
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Gemeente Leiden

1

1

2

Veiligheidsregio
HM

3

Meldkamer

7

4

‘Verantwoordelijke
partijen voor
bekostiging
Meldkamer”

5
1

2

3

4
6

Politie

1. Compensatie Boekwaarde verlies Gemeente Leiden
2. Kapitaallasten VR HM (op basis van 20% eigendom)
3. Servicekosten VR HM
4. Dotatie Groot Onderhoud VR HM
5. Afschrijvingslasten Politie
6. Servicekosten Politie

7. Doorbelasting naar betrokken partijen

Figuur 7.1 Gebouw gerelateerde kasstromen ten aanzien van de meldkamer

Facturering van de huisvestingslasten vanuit de Veiligheidsregio aan de politie als beheerder
vindt niet gespecificeerd plaats, maar als één bedrag in de vorm van een geïndexeerde fixed
price.
De Veiligheidsregio Hollands Midden is verantwoordelijk voor het gebouw gerelateerde
onderhoud.
In de nulmeting wordt ook ingegaan op de kwaliteitsbeleving van het gebouw en de (technische)
installaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een schaal 1 tot 6, conform de definiëring van
NEN 2767 (zie tabel 7.1 voor een toelichting op de schaalverdeling). Meldkamer Hollands
Midden doet geen uitspraak op het gebied van de kwaliteitsbeleving. De Veiligheidsregio is van
mening dat een onafhankelijke partij een inschatting moet maken voor alle meldkamers. De
indruk van de Veiligheidsregio is een "2", voor zowel het gebouw alsook de installaties.
Classificering

Omschrijving

1. Zeer goed

Vergelijkbaar met nieuwbouw.

2. Goed

Vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of
onderhoudsbehoefte.

3. Redelijk

Geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte.

4. Matig

Duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte.

5. Slecht

Grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte.

6. Zeer slecht

Grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen
onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk.

Tabel 7.1: Kwaliteitsschaal 1 – 6, conform NEN 2767
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7.2.

Gebruiksgegevens

Het object wordt als multi tenant gebruikt. De meldkamer heeft de beschikking over een deel
van het gebouw. Van de 2.126 m² BVO gebruikt de meldkamer naar schatting 79% van de
beschikbare ruimte voor de meldkamerfunctie en ondersteuning en 21% voor de
opschalingsfunctie.


In totaal bedraagt de meldkamerfunctie, inclusief ondersteuning 1.688 m² BVO. De
meldkamerfunctie heeft betrekking op de meldkamervloer, de calamiteiten meldkamer, de
GMK kantoren, het actiecentrum en de gemeenschappelijke ruimten. Er wordt in het
metrage geen onderscheid gemaakt in meldkamervloer en ondersteunende functies.



In totaal bedraagt de opschalingsfunctie functie, inclusief ondersteuning 438 m² BVO.
Binnen de meldkamerfunctie is 405 m² BVO beschikbaar (actiecentra) voor opschaling,
indien dit nodig is. Deze ruimten worden primair gebruikt voor ondersteunende taken
(kantoorruimte) en worden in geval van opschaling 'ontruimd'. In het metrage worden deze
ruimten meegenomen in 'ondersteuning’, ook al wordt deze ruimte in de piekmomenten als
(ondersteunende) opschalingsruimten gebruikt.

/ gebruiker
Functie /
Meldkamer
- Meldkamervloer
- Calamiteiten mk
- GMK-kantoren
subtotaal
- Actiecentra
- Gemsch. ruimten
Totaal meldkamer
Opschalingsruimten
- RCC
Overig
Teleservice
Kantoorruimten
Totaal

Politie

BrW

RAV

426
189
343
958

142
21
115
278

142

233
233

189
189

251
1.442

GHOR

Tot GMK

195

710
405
573
1.688

16
16

438
438

195
115
257

251
266

266
733

257

211

2.643

Tabel 7.2: Ruimtegebruik in vierkante meters. De huidige bezetting van het aantal vierkante meters dat de
meldkamer formeel tot haar beschikking heeft, bedraagt 100%.

7.3.

Financiële gegevens van de onder objectgegevens
gedefinieerde objecten

De meldkamer is geen eigenaar van het gebouw. De meldkamer betaalt een totaalbedrag (‘all in’)
voor het gebruik, waarin alle OPEX-kosten zijn opgenomen. Op basis van de afspraken uit 2005
bedraagt de gebruiksvergoeding € 765.617 (prijspeil 2005).
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Dit bedrag is opgebouwd uit een vergoeding van de politie (als beheerder van de meldkamer)
aan de Veiligheidsregio en bestaat uit:
1.

compensatie boekwaarde verlies van de gemeente Leiden;

2. kapitaallasten van de Veiligheidsregio;
3. servicekosten Veiligheidsregio (energie/ belastingen/ heffingen/ verzekeringen/ et cetera);
en
4. dotatie groot onderhoud Veiligheidsregio als zijnde economisch eigenaar.
Dit wordt door de politie aangevuld met kosten van de beheerderkosten, voor:
1.

afschrijvingslasten van een stukje additionele investering; en

2. servicekosten van de politie ten behoeve van de meldkamerfunctie (schoonmaak/ Rentokil).
Doordat de gebruiksvergoeding deels gebaseerd is op afschrijvingsbedragen, kan deze van jaar
tot jaar verschillen. Voor een specificatie per functie, zie onderstaande tabel.
/ gebruiker
Functie /
Meldkamer
- Meldkamervloer
- Calamiteiten mk
- GMK-kantoren
sub-totaal
- Gemsch. ruimten
- Actiecentra
- Parkeerplaatsen
Totaal meldkamer
Opschalingsruimten
- RCC

Politie

BrW

RAV

128.165
103.434
32.130
19.049
282.778

42.722
34.478
3.570
19.049
99.819

42.722
34.478

126.811
126.811

63.405
63.405

77.200

GHOR

Tot GMK

33.150
19.049
52.199

213.609
172.390
68.850
57.147
511.996

63.405
63.405

253.621
253.621

Tabel 7.3: Oorspronkelijke kosten (prijspeil 2005)

In paragraaf 7.1 is de eigendomssituatie van de meldkamer van Hollands Midden beschreven.
Samengevat; gemeente Leiden heeft zorg gedragen voor de financiering van de bouw en
inrichting. Hierbij is een fiscaal Btw-voordeel gerealiseerd ten guste van de stichtingskosten van
de GMK/RCC. Gemeente Leiden heeft daarna 20% van de boekwaarde van het economisch
eigendom aan de (toenmalige) Regionale Brandweer Hollands Midden verkocht. Zij blijft
hiermee juridisch eigenaresse, terwijl de Regionale Brandweer Hollands Midden daarmee
economisch eigenaresse is geworden. Hiermee is door gemeente Leiden geborgd dat de
gemeente wordt gevrijwaard van alle financiële risico’s voor de bouw en inrichting van de
Gemeenschappelijke Meldkamer. De beheerder van de GMK is de (toenmalige) korpschef van de
Politie Hollands Midden.
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Partijen achten het van belang voor een volledig overzicht van de financiële situatie van de
GMK/RCC Hollands Midden om de balanspositie van gemeente Leiden en de Veiligheidsregio
Hollands Midden betreffende de GMK/RCC Hollands Midden in deze rapportage te vermelden.
Deze is opgenomen in bijlage F.
De kosten voor energie en water, belastingen en heffingen, verzekeringen, dagelijks onderhoud
en serviceonderhoud zijn niet afzonderlijk inzichtelijk, maar maken onderdeel van het
totaalbedrag dat aan gebruiksvergoeding wordt voldaan:


Over 2012 bedraagt de totale gebruiksvergoeding € 772.916.



Over 2013 bedraagt de totale gebruiksvergoeding € 813.075.

Er zijn geen afspraken gemaakt voor het verrekenen van de kosten voor het terugbrengen in
originele staat van het gebruikte gebouwdeel. Er zijn geen inkomsten van onderverhuur aan
derden (niet zijnde een van de meldkamerorganisaties).

7.4.

Contractgegevens huur

In paragraaf 7.1 is de verhouding voor de huisvesting tussen partijen weergegeven.

7.5.

Contractgegevens ingekochte goederen en diensten9

Conform in paragraaf 7.3 is aangegeven dat er sprake van een ‘all-in’ gebruiksvergoeding. Dit
betekent dat er geen andere huisvesting gerelateerde goederen en diensten zijn geïdentificeerd.

9

De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op de gemaakte afspraken tussen de
contractpartijen. De daadwerkelijke huidige huisvestingslasten over 2012 en 2013 zijn opgenomen in
paragraaf 8.6.
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8.

Financiën

In dit hoofdstuk wordt de financiële situatie van de meldkamer beschreven. Voor de financiële
situatie worden de begroting en realisatie 2012 en 2013, en begroting 2014 in beschouwing
genomen. De financiële situatie wordt beschreven voor de individuele kolommen, startend met
het perspectief van inkomsten (bijdrage per discipline, gefactureerde omzet/overige baten en
eventuele opschalingsbijdrage. Vervolgens worden de kosten in beeld gebracht, uitgesplitst in
personeelskosten, huisvestingslasten, ICT-lasten, afschrijvingen, rentelasten en overige lasten.
Dan komen de vaste activa aan bod, met afsluitend een paragraaf over BTW en loonbelasting.

8.1.

Totaal overzicht

Onderstaande tabel betreft een beknopte samenvatting van alle kosten. Deze worden in de
volgende paragrafen nader toegelicht.
Onderwerp
Bijdragen disciplines

Gerealiseerd 2012 €

Gerealiseerd 2013 €
7.049.253

7.141.724

0

0

7.049.253

7.141.724

4.833.300

4.901.685

853.097

870.977

897.447

891.803

Afschrijvingen

-

-

Rentelasten

Gefactureerde omzet / overige
baten
Opschalingsbijdrage10
Totaal baten

Personeelskosten
Huisvestingslasten
ICT-lasten

-

-

Overige kosten

465.409

477.260

Totaal lasten

7.049.253

7.141.724

0

0

Saldo van baten en lasten
Tabel 8.1: Totaaloverzicht baten/lasten

8.1.1

Toelichting

Dit totaaloverzicht betreft een optelling waarbij de totaalkosten van de meldkamer worden
weergegeven. In dit overzicht wordt rekening gehouden met eventuele onderlinge
doorbelastingen tussen de kolommen.
Er is door de meldkamer geen informatie aangeleverd over opschalingsbijdragen. Deze zijn daarom
niet in beeld te brengen met deze nulmeting.
10
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Politie, brandweer, ambulance en GHOR binnen het verzorgingsgebied Hollands Midden
vormen sinds 2005 een op één locatie gehuisveste Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK).
Het beheer van de GMK is onder gebracht bij het oude regio korps Hollands Midden. Dit
betekent dat de integrale kostprijs van de meldkamer wordt verantwoord bij en door de politie.
De totale GMK kosten worden vervolgens jaarlijks op basis van de percentuele verdeling (POL:
53,95%/BRW: 19,55%/AMBU: 23,05%/GHOR: 3,45%) aan de partners in rekening gebracht. Er
zijn derhalve geen specifieke kosten per kolom met betrekking tot de GMK. Het niet aanwezig
zijn van kolom specifieke kosten is bevestigd door de GMK.

8.2. Bijdragen per discipline
In de onderstaande tabel zijn de bijdragen (of inkomsten) per discipline weergegeven.
Onderwerp

Kolom

Bijdrage

AMBU

Om niet

AMBU

Bijdrage

BRW

Om niet

BRW

Bijdrage

GHOR

Om niet

GHOR

Bijdrage

POL

Om niet

POL

Begroot
2012xxiii
€

Totaal

Begroot
2013xxiv *
€

Begroot
2014xxv *
€

Gerealiseerd
2012
€xxvi

Gerealiseerd
2013
€xxvii

1.585.670

1.616.749

1.616.749

1.624.148

1.645.453

1.344.791

1.371.149

1.371.149

1.377.424

1.395.493

236.749

241.390

241.390

242.494

245.675

3.715.037

3.787.852

3.787.852

3.805.187

3.855.103

6.882.247

7.017.140

7.017.140

7.049.253

7.141.724

* Het bestuur heeft besloten om voor de begroting van 2014 geen indexering toe te kennen.

Tabel 8.2: Bijdragen per discipline

8.2.1

Toelichting ambulance

De bijdrage van de ambulance wordt gefinancierd door de financiële bijdragen ontvangen van
de NZa.
De bijdrage van de ambulance betreft 23,05% van de totale bijdragen/lasten van de GMK.

8.2.2 Toelichting brandweer
De bijdrage van de brandweer wordt gefinancierd door de gemeentelijke bijdrage berekend op
basis van inwoneraantallen maal tarief per inwoner.
De bijdrage van de brandweer betreft 19,55% van de totale bijdragen/lasten van de GMK.
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8.2.3 Toelichting GHOR
De bijdrage van de GHOR betreft 3,45% van de totale bijdragen/lasten van de GMK. De bijdrage
van de GHOR wordt gefinancierd door de gemeentelijke bijdrage berekend op basis van
inwoneraantallen maal tarief per inwoner.

8.2.4 Toelichting politie
De bijdrage van de politie wordt gefinancierd vanuit de rijksbijdrage voor de Nationale Politie.

8.3. Gefactureerde omzet / overige baten
Er is door de meldkamer aangegeven dat er geen sprake is van gefactureerde omzet of overige
baten.
Aangezien de sector Risicobeheersing van de brandweer Hollands Midden adviseert aan het
bevoegd gezag over het aan- en afsluiten van directe doormeldingen van brandmeldinstallaties
op het Openbaar Meldsysteem (OMS), worden de baten van aansluitingen verantwoord op het
programma Brandweer en niet toegerekend aan de meldkamer.

8.4. Opschalingsbijdrage
Er is door de meldkamer geen informatie aangeleverd over opschalingsbijdragen. Deze zijn
daarom niet in beeld te brengen met deze nulmeting.

8.5.

Personeelskosten

In tabel 8.5 is een overzicht gegeven van het totaal aan personeelskosten voor de verschillende
disciplines binnen de meldkamer. Opmerking meldkamer: De kosten in deze tabel zijn verdeeld
over de verschillende kolommen op basis van de procentuele verdeling van de bijdragen per
discipline. De totalen kloppen, de toedeling is gebaseerd op de algemene verdeelsleutel (POL:
53,95%/BRW: 19,55%/AMBU: 23,05%/GHOR: 3,45%) en niet op de feitelijke situatie.
Vervolgens worden de kostencategorieën voor personeel nader toegelicht.
Onderwerp

Kolom

Begroot
2012
€

Begroot
2013 *
€

Begroot
2014 *
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Ambulance
Personeelskosten totaal
Scholings en
opleidingsbudget
Direct
meldkamerpersoneel
Ondersteunend /
management
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AMBU

993.877

1.013.357

1.013.357

1.114.076

1.129.838

AMBU

13.830

14.101

14.101

15.349

756

AMBU

740.892

755.413

755.413

843.558

811.889

AMBU

124.636

127.079

127.079

141.907

136.580
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Vacatures

AMBU

-

-

-

-

-

Boventallig

AMBU

-

-

-

-

-

AMBU

-

-

-

-

-

AMBU

-

-

-

-

-

AMBU

114.520

116.764

116.764

113.262

180.613

AMBU

-

-

-

-

-

AMBU

-

-

-

-

-

842.963

859.485

859.485

944.910

958.279

BRW

11.730

11.960

11.960

13.018

642

BRW

628.392

640.708

640.708

715.469

688.609

BRW

105.711

107.783

107.783

120.359

115.841

BRW

-

-

-

-

-

BRW

-

-

-

-

-

BRW

-

-

-

-

-

BRW

-

-

-

-

-

BRW

97.130

99.034

99.034

96.064

153.188

Wachtgelden

BRW

-

-

-

-

-

Overige
personeelskosten

BRW

-

-

-

-

-

148.758

151.674

151.674

166.749

169.108

GHOR

2.070

2.111

2.111

2.297

113

GHOR

110.893

113.066

113.066

126.259

121.519

GHOR

18.655

19.020

19.020

21.240

20.442

GHOR

-

-

-

-

-

GHOR

-

-

-

-

-

GHOR

-

-

-

-

-

GHOR

-

-

-

-

-

Uitkeringen
wachtgeld
Direct personeel doorbelast
(PBAK)
Externe inhuur
Wachtgelden
Overige
personeelskosten
Brandweer
Personeelskosten totaal
Scholings en
opleidingsbudget
Direct meldkamer
personeel
Ondersteunend /
management
Vacatures
Boventallig
Uitkeringen
wachtgeld
Direct personeel doorbelast
(PBAK)
Externe inhuur

BRW

GHOR
Personeelskosten totaal
Scholings en
opleidingsbudget
Direct meldkamer
personeel
Ondersteunend /
management
Vacatures
Boventallig
Uitkeringen
wachtgeld
Direct personeel doorbelast
(PBAK)

Pagina 51 van 80

GHOR

DEFINITIEF CONCEPT

Externe inhuur

GHOR

17.141

17.477

17.477

16.952

27.033

Wachtgelden

GHOR

-

-

-

-

-

Overige
personeelskosten

GHOR

-

-

-

-

-

POL

2.326.233

2.371.827

2.371.827

2.607.565

2.644.459

POL

32.370

33.004

33.004

35.925

1.770

POL

1.734.104

1.768.092

1.768.092

1.974.402

1.900.279

POL

291.718

297.436

297.436

332.142

319.673

POL

-

-

-

-

-

POL

-

-

-

-

-

POL

-

-

-

-

-

POL

-

-

-

-

-

POL

268.040

273.294

273.294

265.097

422.736

Wachtgelden

POL

-

-

-

-

-

Overige
personeelskosten

POL

-

-

-

-

-

Politie
Personeelskosten totaal
Scholings en
opleidingsbudget
Direct meldkamer
personeel
Ondersteunend /
management
Vacatures
Boventallig
Uitkeringen
wachtgeld
Direct personeel doorbelast
(PBAK)
Externe inhuur

Totaal

4.311.831

4.396.343

4.396.343

4.833.300

4.901.685

* Het bestuur heeft besloten om voor de begroting van 2014 geen indexering toe te kennen.

Tabel 8.5: Personeelskosten meldkamer

8.5.1

Toelichting meldkamer

Met ‘direct meldkamerpersoneel’ doelen wij op de centralisten en direct leidinggevenden (de
coördinatoren).

De

overige

meldkamermedewerkers

vallen

onder

de

categorie

‘ondersteunend/management’.
Het GMK is vanaf haar ontstaan in beheer bij de politie. Reeds voor de start van de GMK
Hollands Midden heeft intern binnen de politie een centralisatie van ondersteunende taken
plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is dat taken zoals Functioneel beheer en roosterplanning
vanuit een centrale afdeling worden uitgevoerd. Voor deze interne gecentraliseerde diensten
vindt derhalve binnen de politie een interne toerekening plaats. Deze toerekening wordt onder
de post ‘ondersteunend/management’ gepresenteerd.
Daar waar (tijdelijk) een tekort aan capaciteit is, wordt door de GMK, op factuurbasis bij derden
ingehuurd.

Dit
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De personeelslasten worden derhalve door alle partners gedragen op basis van de verdeelsleutel
(POL: 53,9%/BRW: 19,5%/AMBU: 23,0%/GHOR: 3,4%).

8.5.2 Aansluiting tussen nulmeting onderdeel personeel en financiën
In hoofdstuk 5 Personeel zijn de berekende personeelslasten voor 2013 weergegeven in de
verschillende kolommen, exclusief sociale lasten. (zie tabel 5.7). Voor Meldkamer Hollands
Midden komen deze lasten in totaal uit op € 3.479.974. Conform tabel 8.5 bedragen de totale
daadwerkelijke financiële personeelskosten over 2013 € 3.735.356, inclusief sociale lasten (en
exclusief scholing, opleiding en externe inhuur, zie tabel 8.5). De (overige) sociale lasten worden
ingeschat op € 255.382.
Onderwerp

Totaal MK

Personeelslasten totaal (tabel 5.7)
(NB: Dit exclusief sociale lasten)
Indicatie overige sociale lasten*
Subtotaal
Personeelskosten totaal, inclusief sociale lasten (tabel 8.5)

3.479.974
255.382
3.735.356
4.901.685

Correctie scholing en opleiding (tabel 8.5)
Correctie interne ondersteuning vanuit PHM, BRW & RAD en inhuur personeel van
derden**
Subtotaal
Resterend Verschil
* Bepaald als sluitpost.

- 3.281
-1.163.048
3.735.356
0

** Bron: jaarverantwoording. Dit is inclusief de 'interne inzet van de functioneel beheerders en planners'.
Interne ondersteuning betreft inzet binnen de reguliere formatie geleverd door de afdeling functioneel
Beheer en de afdeling Planning.
Tabel 8.5a: Aansluiting tussen nulmeting onderdeel personeel en financiën

8.6. Huisvestingslasten
In onderstaande tabel zijn de huisvestingslasten weergegeven. Opmerking meldkamer: De
kosten in deze tabel zijn verdeeld over de verschillende kolommen op basis van de procentuele
verdeling van de bijdragen per discipline. De totalen kloppen, de toedeling is gebaseerd op de
algemene verdeelsleutel (POL: 53,95%/BRW: 19,55%/AMBU: 23,05%/GHOR: 3,45%) en niet
op de feitelijke situatie. De kosten worden vervolgens nader toegelicht.
Onderwerp

Kolom

Begroot
2012
€

Begroot
2013 ***
€

Begroot
2014 ***
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Ambulance
Huisvesting
kosten totaal
Huur*

AMBU

212.908

217.081

217.081

196.895

201.021

AMBU

193.410

197.201

197.201

178.389

187.658

Afschrijvingen

AMBU

1.272

1.297

1.297

5.235

2.078

Doorbelast
(PBAK)
Servicekosten

AMBU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(gaswaterlicht)
Overige
huisvestingskosten**

AMBU
18.226

18.583

18.583

13.271

11.285

BRW

180.345

183.880

183.880

166.780

170.276

BRW

163.829

167.040

167.040

151.105

158.956

BRW

1.078

1.099

1.099

4.434

1.760

BRW

-

-

-

-

-

BRW

-

-

-

-

-

BRW

15.438

15.741

15.741

11.241

9.560

GHOR

31.088

31.697

31.697

28.749

29.352

GHOR

28.241

28.794

28.794

26.047

27.401

GHOR

186

189

189

764

303

GHOR

-

-

-

-

-

GHOR

-

-

-

-

-

GHOR

2.661

2.714

2.714

1.938

1.648

498.139

507.903

507.903

460.672

470.328

Brandweer
Huisvesting
kosten totaal
Huur*
Afschrijvingen
Doorbelast
(PBAK)
Servicekosten
(gaswaterlicht)
Overige
huisvestingskosten**
GHOR
Huisvesting
kosten totaal
Huur*
Afschrijvingen
Doorbelast
(PBAK)
Servicekosten
(gaswaterlicht)
Overige
huisvestingskosten**
Politie
Huisvesting
kosten totaal
Huur*

POL
POL

452.520

461.389

461.389

417.375

439.061

Afschrijvingen

POL

2.976

3.035

3.035

12.248

4.862

Doorbelast
(PBAK)
Servicekosten
(gaswaterlicht)
Overige
huisvestingskosten**

POL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.643

43.479

43.479

31.049

26.405

922.480

940.561

940.561

853.097

870.977

POL
POL

Totaal

* Er is sprake van een gebruiksvergoeding, zie hoofdstuk 7 voor een nadere toelichting.
** Deze huisvestingskosten zijn op basis van ter beschikking gestelde informatie niet te alloceren naar een specifieke
huisvestingspost, maar wel gebaseerd op specifieke huisvestingsposten. Op basis van de ter beschikking gestelde totalen,
is dit bedrag afgeleid.
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*** Het bestuur heeft besloten om voor de begroting van 2014 geen indexering toe te kennen.

Tabel 8.6: Huisvestingslasten per kolom

8.6.1

Toelichting meldkamer

De politie als beheerder van de GMK Hollands Midden betaalt aan de brandweer
(/veiligheidsregio) een vergoeding voor het pand waarin de GMK gehuisvest is11. Deze
vergoeding is niet gespecificeerd naar onderliggende opbouw zoals eventuele service kosten of
rentevergoeding.
Middels de verdeelsleutel (POL: 53,95%/BRW: 19,55%/AMBU: 23,05%/GHOR: 3,45%) voor de
GMK worden de partners, inclusief de brandweer (/veiligheidsregio), voor hun aandeel
gefactureerd.
Onderdeel van de (politie) kosten huisvesting betreft de ruimte in gebruik door de afdeling
Teleservice van de politie. Zie tabel 7.2 voor een nadere specificering van het ruimtegebruik in
vierkante meters.

8.7.

ICT-lasten

In onderstaande tabel zijn de lasten met betrekking tot ICT-voorzieningen weergegeven welke
vervolgens nader worden toegelicht. Opmerking meldkamer: De kosten in deze tabel zijn
verdeeld over de verschillende kolommen op basis van de procentuele verdeling van de
bijdragen per discipline. De totalen kloppen, de toedeling is gebaseerd op de algemene
verdeelsleutel (POL: 53,95%/BRW: 19,55%/AMBU: 23,05%/GHOR: 3,45%) en niet op de
feitelijke situatie.
Onderwerp

Kolom

Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Ambulance
ICT-kosten
totaal (excl.
ICTpersoneel)
Software:
meldkamersystemen totaal
(primair proces)
Software:
PIOFACHsystemen
(secundair)
Hardware

AMBU

Data center-

AMBU

11

262.743

267.892

267.892

207.131

205.828

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AMBU

AMBU

AMBU

Zie figuur 7.1 Gebouw gerelateerde kasstromen ten aanzien van de meldkamer
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kosten
Kosten uitwijk /
fall back
C2000

AMBU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222.557

226.919

226.919

175.451

174.347

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.364

39.116

39.116

30.244

30.054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AMBU

112

AMBU

Opschaling

AMBU

Overige ICT

AMBU

Brandweer
ICT-kosten
totaal (excl.
ICTpersoneel)
Software:
meldkamersystemen totaal
(primair proces)
Software:
PIOFACHsystemen
(secundair)
Hardware

BRW

Data centerkosten
Kosten uitwijk /
fall back
C2000

BRW

BRW

BRW

BRW

BRW
BRW

112

BRW

Opschaling

BRW

Overige ICT

BRW

GHOR
ICT-kosten
totaal (excl.
ICTpersoneel)
Software:
meldkamersystemen totaal
(primair proces)
Software:
PIOFACHsystemen
(secundair)
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Hardware

GHOR

Data centerkosten
Kosten uitwijk /
fall back
C2000

GHOR

112

GHOR

Opschaling

GHOR

Overige ICT

GHOR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

614.736

626.785

626.785

484.621

481.574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.138.400

1.160.713

1.160.713

897.447

891.803

GHOR
GHOR

Politie
ICT-kosten
totaal (excl.
ICTpersoneel)
Software:
meldkamersystemen totaal
(primair proces)
Software:
PIOFACHsystemen
(secundair)
Hardware

POL

Data centerkosten
Kosten uitwijk /
fall back
C2000

POL

112

POL

Opschaling

POL

Overige ICT

POL

POL

POL

POL

POL
POL

Totaal
Tabel 8.7 ICT-lasten per kolom

8.7.1

Toelichting meldkamer

Vooruitlopend op de vorming van de Nationale Politie is in 2005 gestart met het centraliseren
van de ICT van de politie in wat tot voor kort de VtsPN werd genoemd. De financieringsstroom
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voor de ICT-activiteiten binnen de politie is de afgelopen jaren grotendeels verschoven. De
rijksbijdrage voor ICT gaat rechtsreeks naar het politie Diensten Centrum (voorheen VtsPN).
De afnemende korpsen ontvangen derhalve geen factuur meer voor de dienstverlening. In de
integrale GMK begroting vind een toedeling van het GMK aandeel van de ICT-kosten plaats,
gebaseerd op de kosten uit het verleden.
De ICT-lasten worden volgens de verdeelsleutel (POL: 53,95%/BRW: 19,55%/AMBU:
23,05%/GHOR: 3,45%) doorbelast aan de partners.
Een nadere uitsplitsing van de ICT-kosten is volgens de meldkamer niet beschikbaar en daarom
niet aangeleverd. De nadere uitsplitsing is derhalve niet in kaart te brengen met deze nulmeting.

8.8. Afschrijvingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de afschrijvingen, exclusief de
afschrijvingen voor huisvesting (zie tabel 8.6). De afschrijvingen zijn na de tabel toegelicht.
Onderwerp

Kolom

Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Afschrijvingen

AMBU

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

BRW

-

Afschrijvingen

GHOR

-

-

-

-

Afschrijvingen

POL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

-

Tabel 8.8: Afschrijvingslasten per kolom

De ICT-investeringen maken onderdeel uit van de inrichtingsinvesteringen en zijn door de
gemeente Leiden (‘compensatie boekwaardeverlies’) en de Veiligheidsregio (’20% economisch
eigendom’) geactiveerd en (door VRHM) in rekening gebracht bij de politie Hollands Midden. In
de

beheerbegroting

wordt

rekening

gehouden

met

de

kapitaallasten

van

vervangingsinvesteringen.

8.8.1

Toelichting meldkamer

De afschrijvingslasten ten aanzien van de huisvesting zijn onderdeel van de gebruiksvergoeding
van het GMK.
De verhuurder (VRHM) van het pand en de leverancier van de ICT schrijven af op de
investeringen en dragen de rentelasten.
De meldkamer heeft bevestigd dat deze informatie niet te destilleren is vanuit de administratie,
dan wel de huurfacturen.
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8.9. Rentelasten
In onderstaande kolom zijn de rentelasten weergegeven.
Onderwerp

Kolom

Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Rentelasten

AMBU

-

-

Rentelasten

BRW

-

-

-

-

Rentelasten

GHOR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rentelasten

POL

-

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

-

Tabel 8.9: Rentelasten per kolom

8.9.1

Toelichting meldkamer

De rentelasten zijn onderdeel van de huurlasten van het GMK. De verhuurder (VRHM) van het
pand en de leverancier van de ICT schrijven af op de investeringen en dragen de rentelasten.
De meldkamer heeft bevestigd dat deze informatie niet te destilleren is vanuit de administratie,
dan wel de huurfacturen.

8.10. Overige kosten
In de onderstaande tabel zijn de overige kosten in kaart gebracht. Opmerking meldkamer: De
kosten in deze tabel zijn verdeeld over de verschillende kolommen op basis van de procentuele
verdeling van de bijdragen per discipline. De totalen kloppen, de toedeling is gebaseerd op de
algemene verdeelsleutel (POL: 53,95%/BRW: 19,55%/AMBU: 23,05%/GHOR: 3,45%) en niet
op de feitelijke situatie.
Onderwerp

Kolom

Overige kosten

AMBU

117.601

119.906

Overige kosten

BRW

99.614

Overige kosten

GHOR

Overige kosten

POL
Totaal

Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

119.906

107.416

110.152

101.567

101.567

90.988

93.304

17.171

17.508

17.508

15.684

16.084

275.150

280.543

280.543

251.321

257.720

509.537

519.524

519.524

465.409

477.260

Tabel 8.10: Overige kosten per kolom
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8.10.1 Toelichting meldkamer
De GMK is voor het beheer ondergebracht bij de politie. De GMK maakt hierbij gebruik van
binnen de politie Hollands Midden centraal georganiseerde faciliteiten. Faciliteiten zoals HRMsystemen en ondersteuning, financiële en facilitaire systemen en ondersteuning.
Voor deze ondersteuning wordt een overheadvergoeding aan de GMK lasten toegerekend. Deze
kosten zijn verantwoordt onder de overige kosten.
De kosten worden daarna doorbelast aan de partners middels de verdeelsleutel (POL:
53,95%/BRW: 19,55%/AMBU: 23,05%/GHOR: 3,45%).

8.11. Balansgegevens
In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de balansgegevens. Na de tabellen
worden de balansgegevens nader toegelicht. Opmerking meldkamer: De balansposten in deze
tabellen zijn verdeeld over de verschillende kolommen op basis van de procentuele verdeling
van de bijdragen per discipline. De totalen kloppen, de toedeling is gebaseerd op de algemene
verdeelsleutel (POL: 53,95%/BRW: 19,55%/AMBU: 23,05%/GHOR: 3,45%) en niet op de
feitelijke situatie.
Actief

Per 31-122012
€

Per 31-122013
€

Raming
31-12-2014
€

Passief

Per 31-122012
€

Per 31-122013
€

Raming
31-12-2014
€

Eigen
vermogen

-

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

-

Voorzieningen

-

-

-

-

-

-

Schulden

-

-

-

-

-

-

Leningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vorderingen

-

-

-

Activa voor
opschaling

-

-

-

12.513

10.393

Totaal
passief
AMBU

-

-

-

-

-

Huisvesting
Huisvesting
opschaling
Verbindingen en
automatisering
Meldkamersystemen
PIOFACHsystemen
Overige
vaste activa
Liquide
middelen

Totaal
actief
AMBU
Geraamde
investeringen
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Verantwoorde
investeringen
Niet uit de
balans
blijkende
verplichtingen

-

-

-

-

-

-

Tabel 8.10: Balansgegevens Ambulance

Actief

Huisvesting
Huisvesting
opschaling
Verbindingen en
automatisering
Meldkamersystemen
PIOFACHsystemen
Overige
vaste activa
Liquide
middelen
Vorderingen
Activa voor
opschaling
Totaal
actief
BRW
Geraamde
investeringen
Verantwoorde
investeringen
Niet uit de
balans
blijkende
verplichtingen

Per 31-122012
€

Per 31-122013
€

Raming
31-12-2014
€

Passief

Per 31-122012
€

Per 31-122013
€

Raming
31-12-2014
€

Eigen
vermogen

-

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

-

Voorziening
en

-

-

-

-

-

-

Schulden

-

-

-

-

-

-

Leningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal
passief
BRW

-

-

-

10.599

8.803

7.007

-

-

-

10.599

8.803

7.007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 8.11: Balansgegevens brandweer
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Actief

Per 31-122012
€

Huisvesting
Huisvesting
opschaling
Verbindingen en
automatisering
Meldkamersystemen
PIOFACHsystemen
Overige
vaste activa
Liquide
middelen
Vorderingen
Activa voor
opschaling
Totaal
actief
GHOR
Geraamde
investeringen
Verantwoorde
investeringen
Niet uit de
balans
blijkende
verplichtingen

Per 31-122013
€

Raming
31-12-2014
€

Passief

Per 31-122012
€

Per 31-122013
€

Raming
31-12-2014
€

Eigen
vermogen

-

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

-

Voorzieningen

-

-

-

-

-

-

Schulden

-

-

-

-

-

-

Leningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.827

1.517

1.208

Totaal
passief
GHOR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.827

1.517

1.208

-

-

-

Tabel 8.12: Balansgegevens GHOR
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Actief

Per 3112-2012

Per 3112-2013

€

€

Raming
31-122014

Passief

Per 3112-2012

Per 3112-2013

€

€

Raming
31-122014

€
Huisvesting
Huisvesting
opschaling
Verbindingen en
automatisering
Meldkamersystemen
PIOFACHsystemen
Overige
vaste activa
Liquide
middelen
Vorderingen
Activa voor
opschaling
Totaal
actief
politie
Geraamde
investeringen
Verantwoorde
investeringen
Niet uit de
balans
blijkende
verplichtingen

€
Eigen
vermogen

-

-

-

29.276

24.316

19.355

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

-

-

Voorzieningen

-

-

-

-

-

-

Schulden

-

-

-

-

-

-

Leningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.276

24.316

19.355

Totaal
passief
politie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 8.13: Balansgegevens politie

De balansgegevens hebben uitsluitend betrekking op de activa en passiva welke zijn toe te
rekenen aan de meldkamer.

8.11.1 Toelichting meldkamer
De activa van de GMK wordt middels de verdeelsleutel (POL: 53,9%/BRW: 19,5%/AMBU:
23,0%/GHOR: 3,4%) toegerekend aan de verschillende kolommen.
Naast de gezamenlijke activa en balansposten hebben de kolommen specifiek geen eigen
balansposten, danwel zijn deze niet herleidbaar uit de diverse administraties.
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8.12. BTW
De politie is niet btw plichtig, maar rekent wel alle kosten (inclusief de door haar betaalde btw)
door aan de partners.
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A. Betrokken personen
A.1. Deelnemers kick-off meeting
Naam

Functie

Dhr. Goedhart

Burgemeester Noordwijkerhout, Dagelijks Bestuur
Veiligheidsregio Hollands Midden

Dhr. Meijer

Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

Dhr. Faas

Teamchef Meldkamer

Dhr. Breider

Concern Controller Veiligheidsregio Hollands Midden

Dhr. Fleur

Controller Politie Hollands Midden

Dhr. Baardscheer

Directeur Operationele Veiligheid Brandweer Hollands Midden

Dhr. De Waard

RAV Hollands Midden

Dhr. Beld

Hoofd Meldkamer

A.2. Verdiepende sessie Governance
Naam

Functie

Dhr. Faas

Teamchef Meldkamer

Dhr. Beld

Hoofd Meldkamer

A.3. Verdiepende sessie Diensten, Producten en
Organisatie
Naam

Functie

Dhr. Faas

Teamchef Meldkamer

Dhr. Beld

Hoofd Meldkamer

A.4. Verdiepende sessie Personeel
Naam

Functie

Dhr. Faas

Teamchef Meldkamer

Mw. El Moukaddem

Personeelsmanagementadviseur
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A.5. Verdiepende sessie IM & ICT
Naam

Functie

Dhr. Van Kleef

Adviseur functioneel beheer

Dhr. De Haan

Adviseur Meldkamer Informatiemanagement

A.6. Verdiepende sessie Financiën
Naam

Functie

Dhr. Breider

Concern Controller Veiligheidsregio Hollands Midden

Dhr. Fleur

Controller Politie Hollands Midden

A.7. Verdiepende sessie Huisvesting
Naam

Functie

Dhr. Breider

Concern Controller Veiligheidsregio Hollands Midden

Dhr. Fleur

Controller Politie Hollands Midden

A.8. Inhoudelijke sessie 7 november 2014
Naam

Functie

Dhr. Faas

Teamchef Meldkamer

Dhr. Michel

Hoofd O&O

Dhr. Breider

Concern Controller Veiligheidsregio Hollands Midden

Dhr. Fleur

Controller Politie Hollands Midden

Dhr. De Waard

Hoofd Bedrijfsbureau – waarnemend Algemeen Manager RAV
Hollands Midden

Dhr. Haasbeek

Algemeen manager RAV Hollands Midden

Dhr. Baardscheer

Directeur Operationele Veiligheid Brandweer Hollands Midden

Dhr. de Boer

Manager gemeenschappelijke Meldkamer

A.9. Inhoudelijke sessie 21 november 2014
Naam

Functie

Dhr. Breider

Concern Controller Veiligheidsregio Hollands Midden

Dhr. Fleur

Controller Politie Hollands Midden

Dhr. De Waard

Hoofd Bedrijfsbureau – waarnemend Algemeen Manager RAV
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Hollands Midden
Dhr. Haasbeek

Algemeen manager RAV Hollands Midden

Dhr. Baardscheer

Directeur Operationele Veiligheid Brandweer Hollands Midden

Dhr. de Boer

Manager gemeenschappelijke Meldkamer

A.10. Punten op de ‘i’ sessie 15 december 2014
Naam

Functie

Dhr. Breider

Concern Controller Veiligheidsregio Hollands Midden

Dhr. Fleur

Controller Politie Hollands Midden

Dhr. De Waard

Hoofd Bedrijfsbureau – waarnemend Algemeen Manager RAV
Hollands Midden

Dhr. Haasbeek

Algemeen manager RAV Hollands Midden

Dhr. Baardscheer

Directeur Operationele Veiligheid Brandweer Hollands Midden

Dhr. de Boer

Manager gemeenschappelijke Meldkamer
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B. Afkortingen en begrippen
Toelichting
AMB

Ambulance

BRW

Brandweer

CACO

Calamiteiten Coördinator

DPg

Dienst persoonsgegevens en Geoinformatie

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GIS

Gemeenschappelijk Informatiesysteem

GMK

Gemeenschappelijke Meldkamer

GMS

Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

HvJ

Hoofdofficier van Justitie

KC

Korpschef

HZK

Harmonisatie Kwalititeitsbeoordeling in de Zorgsector

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

Kmar

Koninklijke marechaussee

LCMS

Landelijk Crisis Management Systeem

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

MMA

Medisch Manager Ambulancezorg

MCC

Meldings- en Coördinatie Centrum

MDC

Meldkamer Diensten Centrum

MDT

Mobiele Data Terminal

MKA

Meldkamer Ambulance

MKB

Meldkamer Brandweer

MKP

Meldkamer Politie

MPC

Multidiciplinair Proces Coördinator

Ncc

Nationaal Crisis Centrum

NcTV

Nationaal coördinator Terrorisme en Veiligheid

OMS

Openbaar brand Meld Systeem

POL

Politie

ProQA

Geprotocolleerd uitvraagsysteem

PSC

Politie Service Centrum

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RIC

Regionaal Informatie Centrum (meldkamer politie)

ROC

Regionaal Opleidingscoördinator

RSC

Regionaal ServiceCentrum

RTIC

Real Time Intelligence Centre

SGBO

Staf Grootschalig Bijzonder Optreden

TA

Transitieakkoord

TBV

Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
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TL

Teamleider

VR

Veiligheidsregio

VtsPN

Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland

LMO

Landelijke Meldkamer Organisatie

KLMO

Kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie
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C.

Applicatie- en infrastructuurportfolio

C.1. Applicatieportfolio
Afkorting/
acroniem

Naam

Eigenaar

Omschrijving

GMS

ARBI
MKA Plan

Gemeenschappelijk
meldkamersysteem
Arbitrage
Bedieningsysteem
Plannigstool
Ambulance
vervoer

ProQA Medical Geprotocolleerd
uitvraagsysteem

Pagina 70 van 80

Gebruik

Domein

Functionaliteit

Maatwerk
Systeem?

Staat backend
in meldkamer
datacentrum?

Interfaces
buiten
meldkamer

Serviceniveau

Versie en
patchnumme
r

Multi, P/B/A/K,
Opschaling,
PIOFACH,
Overig

Meldkamer /
Opschaling /
PIOFACH

Omschrijving

Maatwerk /
COTS

Ja/Nee

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Ministerie
V&J

Multi

Primaire
meldkamer
processen

Meldingen
registreren en
inzet coördineren

Maatwerk

ja

-

-

-

Meldkamer

Multi

ja

-

-

-

MKA

112 telefoongesprekken
afhandelen
-

COTS

MKA

Primaire
meldkamer
processen
Plannigstool

-

-

-

MKA

MKA

Uitvraag
protocol intake

Uitvraag protocol
intake

COTS

-

-

-
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ja

ProQA AQUA

Kwaliteitssysteem
Uitvraag
protocolering

MKA

MKA

LCMS

Landelijk
Crisis
Management
Systeem

IFV

Opschaling

Burgernet

Geografisch
Informatie
Systeem
plugin
Geografisch
Informatie
Systeem

Politie

Live view

OMS

CityGIs
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Kwaliteitssysteem Uitvraag
protocolering

Kwaliteitssysteem
Uitvraag
protocolering

COTS

Ja

-

-

-

Opschaling

Crisismanagement
systeem bij
opschaling

Maatwerk

Ja

-

-

-

Multi

Primaire
meldkamer
processen

-

Ja

landelijke
server
burgernet

-

-

Meldkamer

Multi

Primaire
meldkamer
processen

COTS

Ja

-

-

-

Camerabeelden
juweliers

Politie

Meldkamer-p Primaire
meldkamer
processen

Systeem waarmee
burgers kunnen
worden
opgeroepen
Systeem waarop je
de kaart ziet waar
voertuigen
(automatic vehicle
location/AVL),
agenten en
incidenten zijn
Meekijken met
camerabeelden bij
juweliers

COTS

ja

-

-

-

Openbaar
Meldsysteem
brandweer

Brandweer

Meldkamer-b Primaire
meldkamer
processen

Maatwerk

Ja

-

-

-

Brandweerinstallatie in bijv.
bedrijf stuurt
automatisch een
brandindicatie
naar de
meldkamer

DEFINITIEF CONCEPT

Bumicom

Voicelogging Multi

GMS-xml

INFORMATIE module

Cognos
Datawarehous
e
Plotbord

Multi

Primaire
meldkamerprocessen

Logging van
telefoongesprekken

COTS

Ja

-

-

-

Brandweer Overig

Informatie tbv
brandweer
inzet

informatiesysteem
met per inzet
rapportage

Maatwerk

ja

-

-

-

Management
rapportages

Politie

Managementra
pportages

Idem

COTS

ja

-

-

-

Informatiemodule

Brandweer Brandweer

Informatie tbv
brandweer
inzet

Actueel overzicht
brandweer inzet

COTS

ja

-

-

-

Multi

C.2. Infrastructuurportfolio
Aantal
Infrastructuurportfolio - Eindgebruikers devices
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Free seating tafels meldtafels

-

Intake meldtafels

-

Uitgifte meldtafels

-

RTIC meldtafels

-

Overige meldtafels

23

DEFINITIEF CONCEPT

Standaard werkstations

-

Standaard vaste telefoons

-

Arbitrage systeem (speciaal telefoniesysteem)

1

Er zijn in totaal 23 tafels. MKP 8 regulier 2 opschaling; MKA, 4 regulier en 1 opschaling; MKB 3 regulier en 1 opschaling. Er wordt geen gebruik gemaakt van freeseating.
Arbitrage: er zijn 23 toestellen.
Infrastructuurportfolio - Connectivity

Telefooncentrales 112

1

Telefooncentrales 0900-8844

0

Core switches

1

Firewalls / overige security componenten

2

Audio/video/web conferencing voor meldkamer doeleinden

-

Audio/video/web conferencing voor opschalings doeleinden

-

SAN/NAS

-

Back-upvoorziening

0

Firewall: 1 redudant uitgevoerde firewall.
Infrastructuurportfolio - Storage

Back-up staat op een centrale voorziening van Dienst ICT politie
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Infrastructuurportfolio - Datacenter

Enclosure

-

Blade servers

-

GMS servers

2

Overige servers

7

GMS server: 2 servers maar in 1 cluster
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D.

Contracten

In de onderstaande tabel staan alle risicovolle contracten of contracten met een waarde groter dan € 20.000. Per contract wordt aangegeven welke partijen
betrokken zijn, wordt er een omschrijving gegeven van de inhoud van het contract en wordt de datum van het sluiten van het contract getoond. Een
totaaloverzicht van de contracten en SLAs van de Meldkamer Hollands Midden is beschikbaar in het document “Contracten / SLA documenten”12.
Partij namens

Wederpartij(en)

Omschrijving

Datum

Meldkamer

Bestandsnaam

(van
ondertekening)

Politie Hollands Midden

Regionale Brandweer en
GHOR Hollands Midden

Mantelovereenkomst tussen Politie HM
en GR Regionale Brandweer en GHOR
HM

19 oktober 2007

HM_CONTRACTEN_Mantelovereenkomst.pd

De Gemeenschappelijke
Meldkamer Hollands
Midden

vts Politie Nederland

Service Level Agreement (SLA) GMK
Hollands Midden en vts Politie
Nederland, VG-West

30 juni 2008

HM_CONTRACTEN_SLA GMK H-M en vtspn
en V-G West.pdf

De Gemeenschappelijke
Meldkamer Holland Midden

GHOR, als onderdeel van
de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden

Service Level Agreement tussen de
Gemeenschappelijke Meldkamer
Hollands Midden en de GHOR Hollands
Midden.

15 ausgustus 2011

HM_CONTRACTEN_SLA tussen de GMK H-M
en de GHOR H-M.pdf

De Gemeenschappelijke
Meldkamer Hollands
Midden

Het Brandweerkorps
Hollands Midden

Service Level Agreement tussen het
Brandweerkorps Hollands Midden en de
Gemeenschappelijke Meldkamer
Hollands Midden

Januari 2010

HM_CONTRACTEN_SLA tussen het
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Korps Haaglanden,
Korps Hollands Midden

vts Politie Nederland

SLA review document Politiekorpsen
Haaglanden, Hollands Midden & vts
Politie Nederland, VG-West.
Dit document geeft de wijzigingen weer
op de dienstverlening (SLA) van vtsPN,
VG West aan de korpsen Haaglanden en
Hollands Midden over het jaar 2010
(1 januari 2010 t/m 31 december 2010).
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11 februari 2010

HM_CONTRACTEN_SLA review document
politie H-M & vtspn en V-G West.pdf
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F.

Boekwaarde activa GMK
RCC Hollands Midden

Boekwaarde activa GMK/RCC Hollands Midden (balans VRHM en balans gemeente Leiden).
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A.5

1. Samenvatting voorstel
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 VRHM geldt voor de periode 20122015, is het huidige Regionaal Risicoprofiel herzien. Het concept Regionaal Risicoprofiel voor de
periode 2016-2019 is gereed voor de consultatie van gemeenten en partners.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Herijking Regionaal
Risicoprofiel Hollands
Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

MDRB
Josine Vos

Datum

2 april 2015

A.5
J.W.E. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
-

Bijlage(n):
Status:

1
Informerend

Datum:

-

3. Toelichting
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
1
vastgesteld. Gekozen is om voor deze herziening een landelijke aanpak te hanteren die bestaat uit
een aantal stappen. Bijgaand treft u het concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands
Midden 2016-2019.
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke
planvormen die nauw met elkaar verbonden zijn, het
Risicoprofiel
risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan. De Wvr
schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio
ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan
Beleidsplan
Crisisplan
vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan biedt een
strategisch beleidskader voor een periode van vier jaar. Het geeft richting aan de inspanningen door
de veiligheidsregio en beschrijft de te behalen prestaties. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te
zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr). Het
risicoprofiel beschrijft wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. Tot slot wordt in het
crisisplan (art. 16 Wvr) de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crises.

1

Landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel.

Te nemen stappen om te komen tot een herziening van het Regionaal Risicoprofiel
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige
risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Om te komen tot een herziening van
het risicoprofiel is samen met partners, experts en betrokken hulpdiensten, conform de landelijke
aanpak, een aantal stappen doorlopen:
1. Risico-inventarisatie: aan de hand van 25
1. Risico-inventarisatie
verschillende, landelijk vastgestelde
crisistypen is in expertgroepen geanalyseerd
of en hoe deze risicovolle situaties en soorten
2. Risicobeeld
incidenten zich voordoen in de regio Hollands
Midden.
3. Risicoanalyse
2. Risicobeeld: op basis van onderzoeken,
documenten, de karakteristieken van de
4. Risicodiagram
VRHM en de kennis en ervaring van de
experts over de 25 crisistypen is een
5. Prioritaire
risicobeeld bepaald. Het risicobeeld biedt een
risico’s
eerste trechtermoment. Op basis van een
voorstel vindt de bestuurlijke keuze plaats
6. Beïnvloedwelke van de 25 risico’s nader worden
ingsanalyse
uitgewerkt in de risicoanalyse.
3. Risicoanalyse: in de risicoanalyse zijn de geïnventariseerde gegevens over de geselecteerde
risico’s beoordeeld en geïnterpreteerd op basis van impact en waarschijnlijkheid.
4. Risicodiagram: het risicodiagram biedt een tweede trechtermoment. Het maakt de risico’s
onderling vergelijkbaar en maakt inzichtelijk wat de prioritaire risico’s zijn. Risico’s met een
hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan risico’s met een
lage impact en lage waarschijnlijkheid. Tevens dient de voorbereiding hierop afgestemd te
worden; voor welke crisistypen is specifieke voorbereiding nodig door de veiligheidsregio en
welke risico’s kunnen met de huidige crisisorganisatie afgedekt worden?
5. Prioritaire risico’s: de prioritaire risico’s zijn de belangrijkste risico’s voor VRHM. Dit zijn de
risico’s die het hoogste scoren in het risicodiagram. 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. Het resultaat van deze stap is het Regionaal Risicoprofiel.
Om een goede koppeling te maken tussen het
risicoprofiel en het beleidsplan, moet worden
bepaald aan welke risico´s de veiligheidsregio de
komende jaren (extra) aandacht aan wil geven.
Voor deze risico’s is een beïnvloedingsanalyse
wenselijk. De basis hiervoor is het Regionaal
Risicoprofiel, maar hierbij wordt ook gekeken naar
bestuurlijk afbreukrisico, de gewenste mate van
voorbereiding, het beleidsmatig rendement,
security en gevoeligheid en landelijke afspraken.
Daarbij worden de risico’s afgezet tegen de
inspanningen van de veiligheidsregio. Op basis
hiervan wordt een voorstel gedaan welke risico’s de komende jaren opgepakt gaan worden in
de beïnvloedingsanalyse. Dit wordt opgenomen in het regionaal beleidsplan.
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6. Beïnvloedingsanalyse: In de beïnvloedingsanalyse worden de risico’s uitgebreid doorlopen
met partners. Hierbij wordt beschouwd wat de VRHM er al aan doet, wat de VRHM met haar
partners nog meer kan doen en ook wat de VRHM er niet aan gaat doen. In de
beïnvloedingsanalyse wordt niet alleen gekeken naar de preparatie op een risico, maar ook
naar maatregelen om een risico te verkleinen, communicatie, etc. De resultaten van de
beïnvloedingsanalyse worden verwerkt in de (bestaande) convenanten met partners en de
werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen van de veiligheidsregio.
Conclusies en aanbevelingen Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden
Conclusies:
A. Het risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) geeft inzicht in de risico’s die in de
regio Hollands Midden kunnen plaatsvinden. Tevens geeft het risicoprofiel inzicht in de risico’s die
de regio met haar generieke crisisorganisatie het hoofd kan bieden en in de risico’s die vragen om
een specifieke aanpak.
B. Risico’s met een hoge impact en waarschijnlijkheid verdienen vanuit de veiligheidsregio de
aandacht. Hiervoor zijn de risico’s geplaatst op het risicodiagram:

C. Risico’s die zich in de omliggende regio’s kunnen voordoen en gevolgen kunnen hebben voor de
VRHM zijn: duinbrand, verstoring spoor- en wegeninfrastructuur, uitval vitale objecten, toxische
(giftige) wolk, overstroming en luchtvaartongevallen. Tot slot kunnen zich ook incidenten
voordoen op zee die effect hebben op Hollands Midden.
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D. De grensoverschrijdende risico’s vanuit Hollands Midden op omliggende regio’s zijn: duinbrand,
verstoring spoor- en wegeninfrastructuur, uitval vitale objecten, toxische (giftige) wolk en
overstroming.
E. Dit risicoprofiel geeft inzicht in de huidige risico’s. Echter zijn er een aantal ontwikkelingen
gaande, die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel:
• Nieuwe tunnel en transport van gevaarlijke stoffen: RijnlandRoute
• Nieuwe brandstoffen: LNG en Biodiesel
• Schaliegasboringen
• Vaker optreden van extreme weersomstandigheden (als trigger voor andere crisistypen)
Aanbevelingen:
A. De Wvr verplicht het bestuur van de veiligheidsregio’s een regionaal beleidsplan en crisisplan op
te stellen. Geef het regionaal beleidsplan onder andere vorm door het risicoprofiel als
uitgangspunt te nemen.
B. Bezie jaarlijks toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel en pas
het risicoprofiel daarop aan.
C. Zorg voor betrokkenheid bij het Landelijk Netwerk Regionaal Risicoprofiel. VRHM blijft betrokken
bij de verdere doorontwikkeling.
Vervolg voorstel beïnvloedingsanalyses:
Om een goede koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan, moet worden bepaald
voor welke risico’s een beïnvloedingsanalyse wenselijk is. De factoren op basis waarvan dit gedaan
wordt, zijn breder dan alleen het risicoprofiel. Om deze stap nauwkeurig uit te kunnen voeren, wordt
hiervoor meer tijd genomen. Verder worden hier ook andere mensen bij betrokken, dan de mensen
uit de projectgroep van het risicoprofiel, om ook de andere factoren voldoende mee te kunnen wegen.
Deze stap dient wel tijdig (voor de zomer) gereed te zijn, zodat de uitkomsten kunnen worden
meegenomen in het regionaal beleidsplan.
Vervolgproces en planning
Na vaststelling van het concept Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden wordt het document
aangeboden aan de gemeenteraden.
April, mei & juni 2015: consultatie van gemeenteraden en partners (samen met beleidsplan
brandweer)
September + oktober 2015: consultatie gemeenteraden t.b.v. regionaal beleidsplan
26 november 2015: vaststelling risicoprofiel en beleidsplan in AB
Verschillen tussen het huidige profiel en de herziening
In het rapport ‘De staat van de rampenbestrijding 2013’ wordt door de Inspectie Veiligheid en Justitie
geconcludeerd dat de wijze van risico-inventarisatie, zoals die in het huidige risicoprofiel is gedaan,
onvoldoende is. Daarom is de risico-inventarisatie bij de herziening uitgebreid en verbeterd.
Bij het huidige risicoprofiel zijn tijdens diverse expertbijeenkomsten alle risico’s geplaatst op het
risicodiagram. De risico’s met een hoge impact en waarschijnlijk zijn vervolgens tijdens andere
expertbijeenkomsten uitgewerkt in scenario’s. De afgelopen periode is gebleken dat met de onderste
laag van het risicodiagram relatief weinig gedaan is en dit naar verhouding veel tijd en capaciteit heeft
gevergd. Daarom is bij de herziening door de experts op basis van de risico-inventarisatie een
kwalitatieve inschatting gedaan van impact en waarschijnlijkheid. Dit heeft geleid tot een eerste
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risicobeeld en risicoduiding, conform de Landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. De risico’s uit
dit risicobeeld zijn meegenomen in de risicoanalyse.
In tegenstelling tot het huidige Regionaal Risicoprofiel worden in de risicoanalyse de crisistypen niet
meer allemaal uitgewerkt in meerdere scenario’s. Dit was een zeer arbeidsintensieve procedure,
waarbij de resultaten weinig bruikbaar zijn gebleken. Daarom wordt in plaats daarvan een context
geschetst voor mogelijke gebeurtenissen. Hierbij wordt aangegeven welke factoren bepalend zijn
voor het verloop van een gebeurtenis. Dit biedt een bandbreedte, op basis waarvan de impact en
waarschijnlijk zijn beoordeeld. Aan de hand hiervan zijn de crisistypen uit de risicoanalyse
geprojecteerd in het risicodiagram. Hierbij is, in tegenstelling tot het huidige Regionaal Risicoprofiel,
niet gekozen om de risico’s te duiden als specifiek punt. Er is aangesloten bij het Regionaal
Risicoprofiel van Veiligheidsregio Haaglanden, waarbij de risico’s worden geprojecteerd als ‘wolk’
(een ruimer gebied op het risicodiagram).
De afgelopen vier jaar is het risicoprofiel jaarlijks geactualiseerd. Hierbij is ook gekeken naar de
doorwerking van het risicoprofiel. Voor de prioritaire risico’s uit het risicoprofiel zijn losse activiteiten
ontplooid, zoals het opstellen van een informatiekaart of een oefening. Een integrale beschouwing
van een risico, afgestemd met partners, die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook acties
2
ondernemen, ontbreekt echter. Daarom wordt, na het vaststellen van het concept risicoprofiel, een
voorstel gedaan voor het uitvoeren van een beïnvloedingsanalyse voor een aantal risico’s. Deze stap
is de relatie met het regionaal beleidsplan en draagt bij aan een adequate aanpak van de risico’s.

4. Implementatie en communicatie
Implementatie
Alvorens de definitieve vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel wordt het document ter consultatie
aangeboden aan onder andere de hulpverleningsdiensten, gemeenten en diverse (convenant)
partners (conform de Wet veiligheidsregio’s). Bij gemeenten, en eventueel andere partners indien
gewenst, wordt hierbij een toelichtende presentatie gegeven.
Communicatie
In de nieuwsbrief van de veiligheidsregio wordt een stukje opgenomen over de herziening van het
regionaal risicoprofiel en de stand van zaken. Daarbij wordt een communicatieplan ontwikkeld, voor
de communicatie in het proces naar de gemeenteraden en daarna.

5. Bijlagen
-

Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

2

Een uitzondering hierop is het crisistype overstromingen, hiervoor is het project ‘Informatiepreparatie
Hoogwater’ gestart, waarbij het crisistype, inclusief dominogevolgen, samen met partners wordt
aangepakt.
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6. Historie besluitvorming
DB 29 januari 2015: Het DB heeft de concept risico-inventarisatie en het ‘risicobeeld en risicoduiding’
ten behoeve van de risicoanalyse meningvormend besproken. Besloten is in te stemmen met de
uitwerking van 13 risico’s in de risicoanalyse (op alfabetische volgorde):
1
Bedreiging volksgezondheid (dierziekten overdraagbaar op mens)
2
Evenementen
3
Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
4
Incidenten met giftige stof in open lucht
5
Incidenten in tunnels
6
Natuurbranden
7
Overstromingen
8
Verkeersincidenten op land
9
Verstoring energievoorziening
10 Verstoring drinkwatervoorziening
11 Verstoring openbare orde
12 Verstoring telecommunicatie en ICT
13 Ziektegolf
DB 12 maart 2015: Het DB heeft het concept Regionaal Risicoprofiel vastgesteld en vrijgegeven voor
consultatie van gemeenteraden en partners.
Hierbij zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
1) Verzoek is om in de oplegnotitie voor AB VRHM aandacht te besteden aan de aandachtspunten
van het DB (beantwoording bij historie besluitvorming):
- Zijn incidenten op het spoor (niet zijnde gevaarlijke stoffen) opgenomen in het risicoprofiel?
Incidenten op het spoor (niet zijnde gevaarlijke stoffen) vallen onder het crisistype
‘Verkeersincidenten op land’. Hierbij is expliciet aandacht besteed aan incidenten met
reizigerstreinen.
- Risico’s vanuit zee wordt wel meegenomen bij grensoverschrijdende risico’s, dit lijkt verder
niet terug te komen in de rest van het regionaal risicoprofiel.
De gevolgen van incidenten op zee worden meegenomen in de diverse crisistypen,
bijvoorbeeld ‘Incidenten op of onder water’, ‘Incidenten met brandbare/explosieve stof’ of
‘Incidenten met giftige stof’. Met name het aanspoelen van vaten of ander onbekend
(chemisch) afval op het strand spelen bij deze laatste crisistypen een rol.
- Terrorisme
Dit thema wordt als oorzaak meegenomen in het crisistype ‘Verstoring Openbare Orde’. Ook
de impact op de maatschappij wordt hierin meegenomen. De gevolgen van incidenten op zich
worden meegenomen bij andere crisistypen (bijv. ‘Incidenten met brandbare/explosieve stof’).
- Knooppunten van vitale infrastructuur (vb van vondst bom WO II Zevenhuizen: bleek dat
elektriciteitvoorzieningen/gasleidingen/treinspoor etc. vlak bij elkaar lagen: als er daar iets
gebeurt, is impact groot).
Samenloop van verschillende risico’s wordt meegenomen in de volgende processtap bij het
uitvoeren van beïnvloedingsanalyses.
2) P.17 staat 2x dezelfde zin.
Aangepast
3) Is boren naar schaliegas een reële optie? Moeten we daar nu aandacht aan besteden? Dit is nu
nog geen issue voor HM.
Schaliegas speelt op dit moment nog geen rol in Hollands Midden. Landelijk is het boren naar
schaliegas uitgesteld. Het kan niet worden uitgesloten dat dit in de toekomst een rol kan gaan
spelen in Hollands Midden, daarom is dit opgenomen als toekomstige ontwikkeling.
Vooralsnog is er geen aanleiding voor de veiligheidsregio om zich hierop te gaan
voorbereiden.
4) Verzoek om trechtering van stappen goed weer te geven.
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Om een goede koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan, moet worden
bepaald aan welke risico´s de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht aan wil
geven. De basis hiervoor is het Regionaal Risicoprofiel, maar hierbij wordt ook gekeken naar
bestuurlijk afbreukrisico, de gewenste mate van voorbereiding, het beleidsmatig rendement,
security en gevoeligheid en landelijke afspraken. Op basis hiervan wordt separaat een
voorstel gedaan welke risico’s de komende jaren opgepakt gaan worden in de
beïnvloedingsanalyse. Dit wordt opgenomen in het regionaal beleidsplan.
5) Verzoek is om een standaard oplegnotitie naar gemeenten te sturen voor de raadsbehandeling.
Gemeenten ontvangen naast het risicoprofiel, ook basisteksten voor de raadsvoorstellen en
diverse teksten voor communicatie (o.a. een persbericht).
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1 Conclusies en aanbevelingen
1.1 Conclusies
A. Het risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) geeft inzicht in de risico’s die in de
regio Hollands Midden kunnen plaatsvinden. Tevens geeft het risicoprofiel inzicht in de risico’s die
de regio met haar generieke crisisorganisatie het hoofd kan bieden en in de risico’s die vragen om
een specifieke aanpak.
B. Risico’s met een hoge impact en waarschijnlijkheid verdienen vanuit de veiligheidsregio de
aandacht. Hiervoor zijn de risico’s geplaatst op het risicodiagram:

C. Risico’s die zich in de omliggende regio’s kunnen voordoen en gevolgen kunnen hebben voor de
VRHM zijn: duinbrand, verstoring spoor- en wegeninfrastructuur, uitval vitale objecten, toxische
(giftige) wolk, overstroming en luchtvaartongevallen. Tot slot kunnen zich ook incidenten
voordoen op zee die effect hebben op Hollands Midden.
D. De grensoverschrijdende risico’s vanuit Hollands Midden op omliggende regio’s zijn: duinbrand,
verstoring spoor- en wegen infrastructuur, uitval vitale objecten, toxische (giftige) wolk en
overstroming.
E. Dit risicoprofiel geeft inzicht in de huidige risico’s. Echter zijn er een aantal ontwikkelingen
gaande, die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel:
• Nieuwe tunnel en transport van gevaarlijke stoffen: RijnlandRoute
• Nieuwe brandstoffen: LNG en Biodiesel
• Schaliegas boringen
• Vaker optreden van extreme weersomstandigheden (als trigger voor andere crisistypen)
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Aanbevelingen
A. De Wvr verplicht het bestuur van de veiligheidsregio’s een regionaal beleidsplan en crisisplan op
te stellen. Geef het regionaal beleidsplan onder andere vorm door het risicoprofiel als
uitgangspunt te nemen.
B. Bezie jaarlijks toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel en pas
het risicoprofiel daarop aan.
C. Zorg voor betrokkenheid bij het Landelijk Netwerk Regionaal Risicoprofiel. VRHM blijft betrokken
bij de verdere doorontwikkeling.
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2 Inleiding
2.1 Waarom een risicoprofiel?
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, is nauwe
samenwerking tussen overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger van belang. Elke regio 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.
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in artikel 15 de verplichting opgenomen om een risicoprofiel van
de veiligheidsregio op te stellen. Het nu voor u liggende ‘Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands
Midden’ voldoet aan de wettelijke vereisten.

2.2 Wat is een risicoprofiel?
Het regionaal risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio
aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. 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. Het begrip
‘risico’ wordt in dit verband gedefinieerd als:
‘Een samenstel van de waarschijnlijkheid dat zich een brand, ramp of crisis (of dreiging daarvan)
1
voordoet en de mogelijke impact die dat kan hebben.’
In de Wet veiligheidsregio’s wordt het risicoprofiel als volgt beschreven:
Het risicoprofiel bestaat uit:
a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of
crisis kunnen leiden,
b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen
voordoen, en
c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen
en crises zijn opgenomen.

1

Bron: NVBR (2009) Handreiking regionaal risicoprofiel
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2.3 Wat levert het risicoprofiel op?
Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om de gemeenten en het bestuur van de veiligheidsregio
antwoord te geven op de volgende vragen.
Wat kan ons overkomen?
Alles begint met inzicht in de aanwezige risicovolle situaties. Welke risicovolle bedrijfsactiviteiten
worden binnen de regio uitgevoerd? Welke infrastructuur loopt over het grondgebied? Welke soorten
natuurrampen kunnen ons overkomen? Welke kwetsbare gebouwen en nutsvoorzieningen kunnen
getroffen worden? Hiervoor wordt als eerste stap van het risicoprofiel voor elk van de 25 landelijk
gedefinieerde crisistypen (zie bijlage 2) een risico-inventarisatie uitgevoerd, met behulp van de
provinciale risicokaart. Omdat risico’s zich niet aan regiogrenzen houden, wordt deze inventarisatie
bovenregionaal afgestemd.
Hoe erg is dat?
Vervolgstap is om te beoordelen hoe ernstig de risico’s zijn. Daarvoor worden op basis van de risicoinventarisatie voor een select aantal crisistypen een risicoanalyse uitgewerkt. In deze risicoanalyse
worden de crisistypen geanalyseerd op twee componenten: de waarschijnlijkheid (kans) dat zich een
ramp of crisis voordoet en de impact (effect) die het kan hebben op de vitale belangen van de
samenleving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dezelfde methode als in de Nationale
Risicobeoordeling.
Wat doen we er al aan?
Op basis van de risicoanalyse besluit het bestuur van de veiligheidsregio welke risico’s extra
inspanningen vragen. Daarvoor moet het bestuur eerst weten welke prestaties de veiligheidsregio nu
al levert op het vlak van risico- en crisisbeheersing. Als reeds het maximale is gedaan om een risico
te voorkomen, te beperken en te kunnen bestrijden, dan blijven alleen nog acceptatie van het risico
en risicocommunicatie over.
Wat kunnen we nog meer doen?
Voor de risico’s waaraan het veiligheidsbestuur en de gemeenten extra aandacht willen besteden, zal
tot slot een analyse moeten worden uitgevoerd van de handelingsperspectieven. Welke specifieke
(aanvullende) maatregelen zijn mogelijk om het risico beter te beheersen? Een analyse van de
meerwaarde van elk van de maatregelen (kosten-baten) zal uiteindelijk moeten leiden tot een set van
specifieke, aanvullende beleidsmaatregelen die de veiligheidsregio samen met haar partners wil
treffen. Deze strategische beleidskeuzes worden vastgelegd in het beleidsplan van de
veiligheidsregio.

2.4 Hoe is het risicoprofiel opgebouwd?
Hoofdstuk 1 vermeldt de conclusies en aanbevelingen en biedt de gelegenheid om een eerste indruk
te krijgen van de resultaten van het risicoprofiel.
Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding voor het risicoprofiel en legt uit wat het risicoprofiel is.
Hoofdstuk 3 geeft het proces weer van totstandkoming van het risicoprofiel.
Hoofdstukken 4 en 5 geven respectievelijk de risico-inventarisatie, het risicobeeld en de risicoanalyse
voor de regio weer.
In hoofdstuk 6 wordt het vervolg van de ontwikkeling van het risicoprofiel beschreven.
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3 Proces van totstandkoming van het risicoprofiel
3.1 Organisatie
Het regionaal risicoprofiel is opgesteld in opdracht van de Veiligheidsdirectie van VRHM. De
Veiligheidsdirectie fungeert als stuurgroep. De projectleiding voor het tot stand komen van het
regionaal risicoprofiel is belegd bij de multidisciplinaire werkgroep risicobeheersing (MDRB). Een
projectgroep heeft acties uitgevoerd en gecoördineerd en expertbijeenkomsten voorbereid. De
expertbijeenkomsten zijn samengesteld uit diverse partners om ideeën te bespreken en te toetsen.
Vertegenwoordigers van de kolommen, defensie, omgevingsdiensten, waterschappen,
netbeheerders, drinkwaterbedrijven, provincie, etc. hebben deelgenomen aan de expertbijeenkomsten. In bijlage 1 is een volledig overzicht opgenomen van de samenstelling van de projectgroep
en expertbijeenkomsten.

3.2 Processtappen
De VRHM is in september 2014 gestart met de ontwikkeling van het risicoprofiel. In november 2014
zijn vijf expertbijeenkomsten georganiseerd en zijn gesprekken gevoerd met experts voor het
opstellen van de risico-inventarisatie en de risicoanalyse. In december is de concept risicoinventarisatie gedeeld met experts. In januari is de concept risicoanalyse gedeeld met experts. In de
vergadering van 12 maart 2015 is het concept regionaal risicoprofiel vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur. Het concept risicoprofiel is aansluitend ter consultatie aangeboden bij partners en
gemeenten. Vervolgens is het risicoprofiel ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. 2
3
Risicoanalyse

Risicoinventarisatie

Risicobeeld en

Risicoprofiel

risicoduiding

Capaciteiten-

Capaciteiten-

inventarisatie

analyse3
Beleidsbepaling

Visie op ontwikkeling veiligheidsregio

Figuur 1: Procesmodel risicoprofiel en beleidsplan

2

Beleidsplan
veiligheidsregio

2

Bron: NVBR (2009) Handreiking regionaal risicoprofiel
In deze stap wordt een voorstel gedaan voor welke risico’s de komende vier jaar een beïnvloedingsanalyse
wordt uitgevoerd. Deze beïnvloedingsanalyse kent een breder karakter dan de capaciteitenanalyse waar in de
handreiking naar wordt verwezen. De landelijke handreiking wordt hier nog op aangepast.
3
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Het procesmodel risicoprofiel en beleidsplan laat zien welke stappen bij de totstandkoming van het
regionaal risicoprofiel zijn genomen. De resultaten van de genomen stappen zijn uitgewerkt in de
hierna volgende hoofdstukken.
Risico-inventarisatie
Bij risico-inventarisatie komen vragen aan de orde als: Wat kan ons overkomen? Welke soorten
branden, rampen en crises kunnen zich in de regio en omliggende gebieden voordoen? Welke
risicovolle situaties zijn in de regio en omliggende gebieden aanwezig? Welke toekomstige
ontwikkelingen kunnen zich daarbij voordoen? Het resultaat van deze stap is een overzicht van
risico’s die de regio kunnen bedreigen en/of zich in de regio voor kunnen doen. (Zie hoofdstuk 4
Risico-inventarisatie.)
Risicobeeld en risicoduiding
De stap ‘risicobeeld en risicoduiding’ is bedoeld om op basis van de veelheid aan
inventarisatiegegevens te duiden welke crisistypen bepalend zijn voor het risicobeeld van de regio.
Deze stap vormt daarmee de brug tussen de risico-inventarisatie en de opvolgende stap
risicoanalyse. (Zie hoofdstuk 4.5 Risicobeeld en risicoduiding.)
Risicoanalyse
In de stap risicoanalyse wordt een groot deel van de risico’s uit het risicobeeld nader uitgewerkt.
Gekeken wordt naar de impact en waarschijnlijkheid als een brand, ramp of crisis zich voordoet.
Vragen die daarbij beantwoord worden zijn: Hoe erg zijn de risico’s die ons kunnen overkomen? Hoe
groot is de impact als een brand, ramp of crisis zich voordoet? Hoe groot is de waarschijnlijkheid dat
een brand, ramp of crisis zich voordoet? Hiermee wordt het risico nader geduid en de plaats van de
risico’s op het risicodiagram bepaald. (Zie hoofdstuk 5 Risicoanalyse.)
Risicoprofiel
De uitgevoerde risico-inventarisatie en risicoanalyse zijn volgens de Wet veiligheidsregio’s voldoende
voor het risicoprofiel. Het risicoprofiel zegt echter nog niets over de wijze van risicobeheersing,
incidentbestrijding en nazorg. De risico-inventarisatie en -analyse bieden inzicht in de aanpak van
risico’s. Om te bepalen hoe de risico’s aangepakt kunnen worden, wordt hiervoor een
beïnvloedingsanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar welke inspanningen mogelijk zijn om
het risico’s te kunnen beïnvloeden.
Visie op ontwikkeling veiligheidsregio, beleidsbepaling, beleidsplan veiligheidsregio
Op basis van het risicoprofiel worden aanbevelingen gedaan aan het bestuur van de veiligheidsregio
over het te voeren beleid. Dit beleid wordt beschreven in het regionaal beleidsplan. Het beleidsplan is
een strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van risico- en crisisbeheersing.
Het regionaal beleidsplan is als het ware het vervolg op het risicoprofiel (zie paragraaf 2.3 Wat levert
het risicoprofiel op? en hoofdstuk 6 Vervolg ontwikkeling risicoprofiel).
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4 Risico-inventarisatie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op
onder andere de volgende vragen: Wat kan
VRHM overkomen? Welke soorten branden,
rampen en crises kunnen zich in de regio en
omliggende gebieden voordoen? Welke
risicovolle situaties zijn in de regio en
omliggende gebieden aanwezig? Welke
toekomstige ontwikkelingen kunnen zich daarin
voordoen? Het resultaat van deze stap is een
uitgebreid overzicht van risico’s die de regio
kunnen bedreigen en/of zich in de regio voor
kunnen doen.
De risico-inventarisatie bestaat uit verschillende
onderdelen:
- Overzicht van crisistypen;
- De inventarisatie van risicobronnen en kwetsbaarheden;
- Beschrijving van grensoverschrijdende en bovenregionale risico’s;
- Risicoduiding

4.1 Crisistypen
Een oneindig aantal verschillende branden, rampen en crises kunnen één of meerdere van de vitale
belangen van de regio aantasten (zie paragraaf 5.2 Impact en waarschijnlijkheid). Om deze situaties
inventariseerbaar, analyseerbaar en uitlegbaar te maken, is een landelijke uniforme indeling van
maatschappelijke thema’s en crisistypen ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om de informatie met
andere regio’s te kunnen vergelijken en eenvoudig te kunnen uitwisselen.
Elk crisistype kent verschillende verschijningsvormen, deze worden ‘incidenttypen’ genoemd. Het
crisistype ‘overstroming’ is bijvoorbeeld op deze manier onder te verdelen in de volgende
‘incidenttypen’: ‘overstroming vanuit zee’, ‘overstroming door hoge rivierwaterstanden’ en
‘overstroming door vollopen polder’. Het overzicht van deze incidenttypen is terug te vinden in bijlage
2. De lijst met incidenttypen is niet limitatief, omdat er oneindig veel verschillende
verschijningsvormen van crisistypen te bedenken zijn.
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Hieronder het overzicht van maatschappelijke thema’s en crisistypen:
Tabel 1: Overzicht crisistypen

Maatschappelijke thema’s
1. Natuurlijke omgeving

2. Gebouwde omgeving
3. Technologische omgeving

4. Vitale infrastructuur en
voorzieningen

5. Verkeer en vervoer

6. Gezondheid

7. Sociaal-maatschappelijke
omgeving

Crisistypen
1.1 Overstromingen
1.2 Natuurbranden
1.3 Extreme weersomstandigheden
1.4 Aardbeving
1.5 Plagen (ongedierte)
1.6 Dierziekten (niet overdraagbaar op mens)
2.1 Branden in kwetsbare objecten
2.2 Instorting grote gebouwen en kunstwerken
3.1 Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
3.2 Incidenten met giftige stof in open lucht
3.3 Kernincidenten
4.1 Verstoring energievoorziening
4.2 Verstoring drinkwatervoorziening
4.3 Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering
4.4 Verstoring telecommunicatie en ICT
4.5 Verstoring afvalverwerking
4.6 Verstoring voedselvoorziening
5.1 Luchtvaartincidenten
5.2 Incidenten op of onder water
5.3 Verkeersincidenten op land
5.4 Incidenten in tunnels
6.1 Bedreiging volksgezondheid (dierziekten overdraagbaar op
mens)
6.2 Ziektegolf
7.1 Evenementen
7.2 Verstoring openbare orde

Het overzicht richt zich met name op fysieke veiligheidsrisico’s en op sociale risico’s als evenementen
en verstoring openbare orde (waaronder bijvoorbeeld maatschappelijke onrust valt). Moedwillig
handelen (terrorisme) is in dit overzicht geen apart crisistype. Moedwillig handelen of moedwillige
verstoringen van andere aard (zoals sabotage) kunnen een aanleiding (trigger) zijn bij verschillende
crisistypen.

4.2 Risico-inventarisatie
De bovengenoemde crisistypen zijn voor de VRHM geïnventariseerd. Hierbij is specifiek gekeken of
dit crisistype zich in Hollands Midden kan voordoen. Uitwerking per type is in onderstaande
paragrafen uiteengezet.
4.2.1 Natuurlijke omgeving
4.2.1.1 Overstromingen
Verandering van het klimaat, stijging van de zeespiegel en bodemdaling stellen nieuwe eisen aan de
waterhuishouding in het gebied van Hollands Midden. Het watersysteem is kwetsbaar doordat het
afhankelijk is van technische maatregelen en weinig rekening houdt met de veranderende natuurlijke
omstandigheden. Vanwege een hoge inwonerdichtheid én de veelal lage ligging van de regio, tussen
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de kust en rivieren, vormen de overstromingsrisico’s een
groot risico voor de regio. Het aantal directe doden bij
een overstromingsscenario kan gering blijven indien een
overstroming wordt voorzien, maar de potentiële
maatschappelijke schade blijft ook dan onvoorstelbaar
groot. Het effectgebied van een overstroming wordt in
beginsel begrensd door een dijkring. Een veel groter
gebied dan een dijkring raakt echter getroffen bij een
overstroming. Dijkringgebieden zijn ten eerste niet sterk
gecompartimenteerd en ten tweede zijn aanliggende
gebieden voor hun voorzieningen afhankelijk van elkaar.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan nutsvoorzieningen
gelegen binnen een dijkring en waarvan het
verzorgingsgebied deels buiten de dijkring ligt. Door een
overstroming binnen de dijkring kan het gebeuren dat
bewoners die buiten de dijkring wonen, geen stroom
krijgen.

Figuur 2: Grenzen Dijkring 14

De VRHM valt binnen twee dijkringen, Dijkring 14 en Dijkring 15. Verder ligt Dijkring 44 naast VRHM,
waardoor de gevolgen van een mogelijke overstroming binnen deze dijkring direct merkbaar zijn in
Hollands Midden. Dijkring 14 is de dijkring met de grootste schade indien de waterkeringen falen. De
economische waarde van dit gebied is groot. Het gebied gaat over de grenzen van de provincies
Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, 5 hoogheemraadschappen, 6 veiligheidsregio’s en 59
gemeenten.
Naast de grote dijkringen zijn er ook veel regionale keringen. Regionale keringen kunnen grofweg
ingedeeld worden in drie groepen: de keringen die buitenwater keren maar geen primaire waterkering
zijn, de keringen die ander water keren, en droge keringen. De faalkans voor een regionale kering is
groter dan bij de Dijkringen. De gevolgen van falen van regionale keringen bestrijken echter een
kleiner gebied.
4.2.1.2 Natuurbranden
Een brand in het bos, op de hei of in de duinen kan snel uit de hand lopen, want natuurbranden zijn
grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan
heel onverwachts op de grond opduiken. Ieder vuurtje in een natuurgebied kan uitlopen op een
allesverwoestende brand. Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken
en niet meer weg kunnen komen. Een grootschalige, georganiseerde evacuatie bij onbeheersbare
natuurbranden wordt door deskundigen gezien als een bijna onhaalbare opgave door de relatief korte
tijd die er is om te evacueren. Er zal dus een groot beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid
van de aanwezige personen in het door brand getroffen gebied. De zelfredzaamheid van mensen kan
er toe bijdragen dat de consequenties van een natuurbrand in termen van letsel en schade kan
4
worden beperkt.
Ten aanzien van dit crisistype kenmerkt Hollands Midden zich door het duingebied langs de kust. In
vergelijking met andere veiligheidsregio’s is dit gebied relatief gezien klein. Het duingebied in
Hollands Midden is echter ook erg smal. Hierdoor kan een duinbrand in zeer snelle tijd de bewoonde
omgeving bereiken. Verder bevinden zich in Hollands Midden ook een aantal bosgebieden, waar een
natuurbrand kan ontstaan.

4

Bron: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2011). Natuurbranden. Een onderzoek naar de voorbereidingen
in de veiligheidsregio’s. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
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4.2.1.3 Extreme weersomstandigheden
Bij extreem weer kan worden gedacht aan:
• Extreme koude, sneeuw of ijzel.
• Extreme hitte en eventueel smog.
• Extreme wind, windhozen, zware storm.
• Extreme neerslag en wateroverlast.
Extreme weersomstandigheden kunnen grote maatschappelijke effecten teweeg brengen. Hierbij
kan worden gedacht aan overstromingen, uitval van nutsvoorzieningen en grote verkeersongevallen.
Afgezien van een windhoos en soms extreme regenval, waarvan de effecten zeer plaatselijk kunnen
zijn, gaat het bij extreem weer veelal om effecten van bovenregionale schaal. Voor Nederland zijn
voor extreem weer vooral ook de gevolgen voor het waterbeheer van belang. Enerzijds is dat de
waterkwantiteit, waardoor wateroverlast dreigt en anderzijds waterkwaliteit, waardoor door overstort
van riolen ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater dreigt (zie paragraaf 4.2.4 Vitale
Infrastructuur en voorzieningen).
De huidige klimaatmodellen geven aan dat de te verwachte temperatuurstijging in Nederland
nagenoeg in de pas loopt met die van het wereldgemiddelde. Er worden in het weer op langere
termijn echter meer extremen verwacht. We zullen in de toekomst dus vaker met extreem weer
5
worden geconfronteerd.
4.2.1.4 Aardbeving
Mercalli is een schaal waarmee de heftigheid (intensiteit)
van de trillingen van een aardbeving worden
weergegeven. Vanaf categorie 6 is lichte schade aan
6
7
minder solide gebouwen mogelijk. Figuur 3 is een
risicokaart die het seismisch risico in Nederland weergeeft,
gebaseerd op tektonische bevingen. Deze risicokaart geeft
de maximale intensiteit van seismische trillingen weer die
te verwachten is in Nederland. Uit het figuur hiernaast blijkt
dat voor VRHM de impact van een aardbeving zeer
beperkt is. Indien een aardbeving plaatsvindt zal de
schade niet merkbaar ofwel zeer licht zijn en binnen de
reguliere hulpverleningscapaciteit op te lossen. Het figuur
hiernaast geeft alleen tektonische bevingen weer
(veroorzaakt door het verschuiven van aardschollen). De
door de mens veroorzaakte aardbevingen (gasboringen) in
het gebied rondom Groningen zijn nog niet in de figuur
opgenomen.

Figuur 3: Overzicht Mercallischaal Nederland7

5

Bron: Klein Tank, A., Beersma, J., Bessembinder, J., Van den Hurk, B., & Lenderink, G. (2014). KNMI’14:
klimaatscenario's voor Nederland. KNMI.
6
Bron: Ministerie van volksgezondheid en welzijn (2014), de intensiteitsschaal van Mercalli, Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
7
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelatie (2007) Risico-inventarisatie, overige ramptypen.
Versie 3.1 oktober 2007.
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4.2.1.5 Plagen (ongedierte)
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I) is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling en de implementatie van
overheidsmaatregelen op het gebied van plagen. Dieren, zoals de tijgermug en processierups, of
planten, zoals de ambrosia, die niet van nature in Nederland voorkomen en de gezondheid van
mensen, dieren of planten in gevaar brengen, worden invasieve exoten genoemd. De NVWA helpt
deze soorten te bedwingen. Ook tot nog toe onbekende dieren en planten kunnen een bedreiging
vormen.
Wereldwijd groeit de handel in planten. Ontvangende landen willen gevrijwaard blijven van nieuwe
ziekten en plagen. Daarom zijn internationale afspraken gemaakt over het monitoren van ziekten en
plagen en het afgeven van certificaten die bevestigen dat de geïmporteerde planten aan de eisen van
het ontvangende land voldoen. Binnen de EU worden daarvoor de plantenpaspoorten gebruikt. In de
regio vindt veel teelt van sierplanten plaats, ook van geïmporteerde soorten waarmee invasieve
exoten kunnen worden geïntroduceerd. Dit geeft een hoger risico op plagen in Hollands Midden.
Voorbeeld Boskoop
Een speciaal team van de NVWA (team Invasieve exoten) bundelt de kennis, adviseert
beleidsdirecties en coördineert bestrijdingsacties. De NVWA voert inspecties uit bij binnenkomst van
planten en plantaardig materiaal, voert monitoringprogramma’s uit, regisseert bestrijding van
8
eventuele schadelijke organismen. In december 2009 was dat bijvoorbeeld het geval met de
Aziatische boktor in de gemeente Boskoop. Om te voorkomen dat de boktor zich in het gebied
vestigde, zijn alle loofbomen en struiken in het gebied, met een straal van 100 meter rond de vondst,
verwijderd. Tijdens de verschillende inspecties binnen de bufferzone in 2010 en 2011 - op bedrijven
en in het openbare en private groen – zijn verder geen boktorvondsten gedaan. Op 26 januari 2010 is
een bufferzone ingesteld met een straal van 2 kilometer rond de vondst. Deze bufferzone geldt voor
minimaal vier jaar.
4.2.1.6 Dierziekten (niet overdraagbaar op mens)
Dierziektes kunnen gevolgen hebben voor dierenwelzijn, de volksgezondheid en de economie.
Veehouders, dierenartsen en overheid werken samen om deze ziektes te bestrijden. De landen van
de Europese Unie (EU) hebben met elkaar afgesproken welke dierziektes zij altijd bestrijden. Die
dierziektes heten de ‘bestrijdingsplichtige dierziektes’. Dat gebeurt als een dierziekte:
- snel kan uitbreiden, ook naar andere lidstaten;
- de betrokken diersoort ernstig kan schaden;
- niet kan worden voorkomen of bestreden met de normale bedrijfsmiddelen;
- ernstige economische schade veroorzaakt voor houders van dieren en voor landen van de EU.
Bekende bestrijdingsplichtige ziektes zijn: mond- en klauwzeer (MKZ), klassieke varkenspest (KVP)
en Afrikaanse varkenspest (AVP).
De EU bepaalt wat een land op zijn minst moet doen om een dierziekte te bestrijden. Op basis van
die EU-richtlijnen zijn nationale beleidsdraaiboeken gemaakt. Daarin staat per dierziekte wat er moet
gebeuren en wie dat moet doen. Bestrijdingsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
- het instellen van gebieden met een vervoersbeperking;
- het monitoren van bedrijven;
- het doden van besmette dieren;
- de inzet van vaccinatie.
In de beleidsdraaiboeken dierziekten staat wanneer dierenartsen en veehouders mogen of moeten
vaccineren.

8

Bron: Website Nationale Voedsel en Waren Autoriteit: www.vwa.nl
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De NVWA is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestrijding van dierziektes. Daarom
organiseert de NVWA oefeningen, verzorgt opleidingen en werkt samen met: het Centraal Veterinair
Instituut (CVI), de ministeries van VWS en EZ, het RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
De maatregelen in de draaiboeken gaan op diverse punten verder dan de minimale maatregelen die
de EU-wetgeving voorschrijft. Ervaringen en studies tonen aan dat in zeer (pluim)veedichte gebieden,
zoals grote delen van Nederland, de minimale maatregelen vaak onvoldoende zullen zijn om een
uitbraak een halt toe te roepen. De maatschappelijke en economische impact van een uitbraak zijn
mede door de omvang van de (pluim)veehouderij in Nederland enorm. Daarom zullen, zeker bij het
begin van een uitbraak, meer vervoersbeperkingen en hygiënemaatregelen worden ingesteld dan de
minimale maatregelen die door de EU worden voorgeschreven. Hiermee wordt geprobeerd de
uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen en het aantal bedrijven dat besmet raakt zoveel
mogelijk te beperken.
Hollands Midden kenmerkt zich naast de stedelijke gebieden, ook door een groot deel landelijke
gebieden. Hier bevinden zich bedrijven die mogelijk met dierziekten te maken kunnen krijgen. Denk
hierbij aan grote veeteeltbedrijven, zoals varkenshouderijen, pluimveehouderijen, maar ook
Vogelpark Avifauna.
4.2.2 Gebouwde omgeving
Risico’s bij grote branden in de regio kunnen voortkomen uit de aard van de bebouwing of te maken
hebben met de functie van het gebouw en de aard van de gebruikers. De historische binnensteden
van onder andere Leiden, Gouda en Schoonhoven vertonen bijvoorbeeld een ander brandpreventief
bouwkundig beeld ten opzichte van recentere bouw. De kans op branduitbreiding en daarmee een
grote brand is hier groter. Tevens bestaat bij branden in dergelijke oude panden een grote kans op
vrijkomen van asbestvezels, wat de nodige maatschappelijke onrust met zich mee kan brengen.
Bij gebouwen met een bijzonder gebruik (kwetsbare objecten) kan binnen Hollands Midden gedacht
worden aan gevangenissen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en (andere) gebouwen met een
grootschalige publieksfunctie zoals musea. Bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en dergelijke komt
de kwetsbaarheid voort uit de beperkte mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen. Bij gebouwen
met een grootschalige publieksfunctie ligt de kwetsbaarheid op het vlak van; het grote aantal
aanwezige personen, in een voor hen onbekende ruimte, met beperkte uitgangscapaciteit. Kwetsbare
objecten worden door gemeenten en omgevingsdiensten geregistreerd op de Risicokaart.
In de regio Hollands Midden zijn verder diverse ondergrondse bouwwerken. Hierbij kan met name
worden gedacht aan ondergrondse parkeergarages. De kwetsbaarheid van deze objecten kenmerkt
zich door de complexe bestrijding van incidenten en de belemmering tijdens het vluchten.
4.2.2.1 Branden in kwetsbare objecten
In oude binnensteden zijn de bluswatervoorzieningen niet altijd optimaal en door de hoge
bebouwingsdichtheid en eerder genoemde beperkte brandpreventieve voorzieningen, bestaat er vaak
een reële kans op branduitbreiding. Een in beginsel kleine brand, kan door de combinatie van
bovengenoemde beperkingen en factoren groot worden.
Bij objecten met een groot aantal verminderd zelfredzame personen, is extra inzet van de
hulpverlening vereist om aanwezige personen in veiligheid te brengen. De aanwezige personen
kunnen zichzelf niet zonder hulp van anderen in veiligheid brengen. Bij objecten waarbij veel
personen aanwezig zijn (grootschalige publieksgebouwen), kan eerder paniek ontstaan. Bovendien
zijn de aanwezige personen veelal minder bekend met het gebouw en de omgeving, wat het vluchten
uit het gebouw belemmert. Tot slot bevinden zich in Hollands Midden grote objecten die bij brand
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voor extra problemen kunnen zorgen. Hierbij valt te denken aan scheepswerven of grote
(caravan)stallingen. Hierbij kan een brand ontstaan die zich zeer snel kan uitbreiden via kleine
objecten (caravans, boten).
Incidenten waarbij primair gevaarlijke (vergunningspichtige) stoffen betrokken zijn, worden behandeld
in paragraaf 4.2.3. Bij brand komen echter altijd gevaarlijke stoffen vrij. Die vormen allereerst een
gevaar voor de personen in het object, en bij voldoende omvang of betrokkenheid van bijzondere
stoffen (zoals asbest) ook in de omgeving.
4.2.2.2 Instorting grote gebouwen en kunstwerken
Woningen en andere gebouwen in Hollands Midden moeten voldoen aan door de overheid gestelde
bouwkundige voorschriften, waarbij kans op instorting minimaal is. Instorting van een bouwwerk kan
echter toch ontstaan door: werkzaamheden aan of in de nabijheid van een bouwwerk, een explosie
van bijvoorbeeld aardgas, of grondverschuivingen.
Instorting van gebouwen kan van invloed zijn op de omgeving. Andere gebouwen en kunstwerken in
de omgeving van de instorting kunnen hierdoor (ernstig) beschadigen, waardoor ook de veiligheid
van de aanwezigen in die omgeving wordt bedreigd. Hierbij valt met name te denken aan instorting
van grote gebouwen of instorting van ondergrondse bouwwerken (parkeergarages). Bij instorting van
kunstwerken zoals viaducten en tunnels kan dit (grote) infrastructurele gevolgen hebben. Dit wordt
meegenomen bij de crisistypen ‘Verkeersincidenten op land’ en ‘Incidenten in tunnels’ (zie paragraaf
4.2.5 Verkeer en vervoer).
4.2.3 Technologische omgeving
Onder technologische omgeving wordt verstaan incidenten met gevaarlijke stoffen. In Hollands
Midden worden gevaarlijke stoffen over weg, spoor, water en door buisleiding vervoerd. Bij
luchtvaartincidenten bestaat altijd het gevaar van vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De impact van
het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is ondergeschikt aan het luchtvaartincident en wordt daardoor
niet in deze paragraaf behandeld, maar meegenomen bij het crisistype luchtvaartincidenten,
paragraaf 4.2.5. Daarnaast bevinden zich in de regio ook diverse inrichtingen met gevaarlijke stoffen.
In deze paragraaf wordt allereerst een toelichting gegeven op de diverse risicobronnen. Vervolgens
wordt ingegaan op de bijbehorende crisistypen.
Inrichtingen
Bedrijven met zeer veel gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).
9
Dit besluit is de Nederlandse uitwerking van Europese Seveso regelgeving om de kans op rampen te
beperken. Inrichtingen die onder het Brzo vallen moeten een preventiebeleid voeren. Afhankelijk van
de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen kent het Brzo twee categorieën: een lichte categorie
en een zware categorie. Zowel in de lichte als in de zware categorie moeten inrichtingen een
veiligheidbeheersysteem hebben. Voor Brzo-inrichtingen die onder de zware categorie vallen is een
veiligheidsrapport en rampbestrijdingsplan verplicht. Alle Brzo-inrichtingen worden geïnspecteerd
door de veiligheidsregio, het bevoegde gezag Wet milieubeheer en het ministerie SZW. In Hollands
Midden bevinden zich negen bedrijven die vallen onder het Brzo. In bijlage 3 is een overzicht
opgenomen van Brzo-inrichtingen in de regio. Ook buiten de regio bevinden zich inrichtingen die
mogelijk effecten kunnen veroorzaken in Hollands Midden. Dit wordt meegenomen in paragraaf 4.3
Grensoverschrijdende risico’s.

9

De Seveso-richtlijn stelt de drempel vast van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarboven een bedrijf
onderworpen is aan de voorschriften inzake de preventie van zware ongevallen en de beperking van de
gevolgen daarvan voor mens en milieu.
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Verder bevinden zich in Hollands Midden diverse inrichtingen met gevaarlijke stoffen die niet onder
het Brzo vallen. Hierbij valt te denken aan opslag van gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld vallen onder
10
de PGS-richtlijn 15, 29 en/of 30. Ook bevinden zich in Hollands Midden diverse bedrijven met
gevaarlijke stoffen die bij een incident van invloed kunnen zijn op de omgeving. Denk hierbij aan
LPG-tankstations, ammoniak koelinstallaties en tankwagenstallingen.
Weg
In Hollands Midden vindt transport van gevaarlijke stoffen over wegen plaats. Voor het transport over
de weg is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen
beoogt het bevorderen van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door
preventie van schade of hinder voor mens, dier en het milieu als gevolg van dit vervoer. Het Basisnet
Weg moet de bereikbaarheid van de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het
aangrenzende buitenland garanderen. Rijkswegen zijn standaard vrijgegeven voor het transport van
gevaarlijke stoffen. In Hollands midden zijn dit de A4, A12, A20 en A44. Alle provinciale wegen zijn in
Hollands Midden door Provincie Zuid-Holland vrijgegeven voor het transport van gevaarlijke stoffen.
Gemeenten kunnen ervoor kiezen een routering gevaarlijke stoffen in te stellen in hun gemeente (een
aantal gemeenten heeft dit gedaan). Indien vervoerders van deze route af willen wijken, dienen zij
hiervoor een ontheffing aan te vragen. Daar waar veel verkeersongevallen en transport met
gevaarlijke stoffen plaatsvinden, is het risico op een ongeval met gevaarlijke stoffen ook verhoogd.
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van transport over de weg is de RijnlandRoute. Dit is een
toekomstige provinciale wegverbinding tussen de kust en de A4. Vooralsnog mogen ook hier
11
gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Deze ontwikkeling wordt verder meegenomen in
paragraaf 4.4 toekomstige ontwikkelingen.
Spoor
ProRail, als beheerder van het spoor, mag over ieder spoor gevaarlijke stoffen transporteren. Een
uitzondering hierop is de Hoge Snelheids Lijn (HSL) verbinding tussen Amsterdam en Antwerpen. In
de praktijk vindt het transport van gevaarlijke stoffen plaats over specifieke trajecten. In VRHM is dit
het spoortraject Rotterdam - Harmelen (Utrecht). Dit traject loopt door het centrum van Gouda. Over
deze spoorlijn vindt met name transport plaats van brandbare vloeistoffen. Daarnaast vindt ook
12
transport plaats van andere stoffen zoals toxische gassen (bijvoorbeeld chloor).
Water
Binnenvaart is naar verhouding een bijzonder veilige wijze van transport en daarom zeer geschikt
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Van al het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water
en spoor vindt 80% over het water plaats. Voor het transport met gevaarlijke stoffen over water is er
het Basisnet Water. Het Basisnet Water moet de bereikbaarheid van de belangrijkste industriële
locaties in Nederland en het aangrenzende buitenland garanderen. Daarnaast moet ook de
ruimtelijke ontwikkeling langs het water binnen de normen van externe veiligheid mogelijk blijven.
Deze normen bepalen wat mogelijk is om in een gebied te bouwen of in bedrijf te hebben. Het
Basisnet Water kent in onze regio geen knelpunten. Dit betekent dat in Hollands Midden over
binnenvaartcorridors transport kan plaatsvinden van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt echter in een
dermate lage frequentie dat geen beperkingen gelden voor de omgeving. Er vindt meer transport van
gevaarlijke stoffen plaats over de Lek, op de grens met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, dan over
de binnenvaartcorridors. Doordat deze vaarroute breder is gelden ook hier geen beperkingen voor de
ruimtelijke ordening.
10

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen richtlijn 15, 29 en/of 30. In deze richtlijnen zijn de regels opgenomen voor
de opslag van gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt
gerealiseerd.
11
Bron: Website van Provincie Zuid-Holland, http://www.zuid-holland.nl/rijnlandroute
12
Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu (2011), Basisnet Spoor

12 maart 2015, vastgesteld
in DB
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden versie vastgesteld in DB

Pagina 16

Buisleidingen
Buisleidingen zijn een belangrijk, duurzaam en energie-efficiënt transportmiddel voor gevaarlijke
stoffen. Het transport per buisleiding is, gemeten naar transportvolume, de grootste vervoersmodaliteit in Nederland. Driekwart van het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen binnen
Nederland betreft het transport van aardgas. In Nederland ligt ongeveer 12.000 kilometer aan
leidingen waardoor onder hoge druk aardgas wordt getransporteerd. Er worden alleen externe
veiligheidsafstanden vastgesteld voor hogedruk leidingen (Besluit externe veiligheid buisleidingen).
Voor leidingen met een ontwerpdruk lager dan 16 bar is geen extern veiligheidsbeleid. De grootste
kans op een beschadiging aan een buisleiding ontstaat door graafwerkzaamheden. Het in Nederland
geschatte aantal graafwerkzaamheden rond leidingen bedraagt 270.000 per jaar. Geschat wordt dat
13
40.000 keer per jaar een kabel of leiding wordt geraakt.
In Hollands Midden bevinden zich met name hogedruk aardgastransportleidingen (leidingen met een
werkdruk hoger dan 16 bar). Verder bevinden zich ook enkele leidingen met CO2 en brandbare
vloeistoffen, zoals Kerosine. In Hollands Midden bevindt zich één hogedruk aardgastransportleiding
die niet volledig ondergronds ligt. Bij een incident met deze leiding kunnen hierdoor grotere effecten
ontstaan (meer horizontale uitstroom).
4.2.3.1 Incidenten met brandbare/explosieve stof in open lucht
Incidenten met brandbare gassen (bijvoorbeeld LPG) kunnen leiden tot een fakkelbrand, wolkbrand of
een boiling liquid expanding vapour explosion (bleve). Een warme bleve is het meest waarschijnlijk en
wordt veroorzaakt door brand in de omgeving, waardoor de druk in de tank oploopt, waarna de tank
kan ontploffen. De afstand waarover effecten ontstaan voor personen en gebouwen, is afhankelijk
van de hoeveelheid vrijgekomen stof en hittestraling. Dit kan enkele honderden meters bedragen.
Wind heeft nauwelijks invloed op de effecten. Door een incident met een brandbare vloeistof
(bijvoorbeeld benzine of diesel) kan een plasbrand ontstaan doordat de vloeistof vrijkomt uit een tank.
De vloeistof vormt een plas en kan ontstoken worden door een vonk of een vlam.
Tot slot kan bij een incident een brandbare vaste stof (bijvoorbeeld natrium) ontbranden. Een brand
met vaste stoffen heeft de eigenschappen gemakkelijk vuur te vatten en het vuur verspreid zich snel.
Metaalpoeders zijn bijvoorbeeld bijzonder gevaarlijk, omdat deze zeer moeilijk te doven zijn wanneer
ze branden. De normale blusmiddelen zoals water en koolstofdioxide kunnen het gevaar, door
specifieke stofeigenschappen, nog verhogen.
4.2.3.2 Incidenten met giftige stof in open lucht
Door een incident bij een inrichting of tijdens het transport, kan een giftige stof in de open lucht
vrijkomen. Hierdoor kan een wolk ontstaan met een gevaarlijke concentratie aan giftige stoffen. Het
inademen van lucht uit deze wolk is schadelijk voor mens, dier en milieu en kan leiden tot
gezondheidsproblemen op zowel korte als lange termijn. Verder kan een giftige wolk ook veroorzaakt
worden door een brand waarbij giftige verbrandingsproducten vrijkomen. De verspreiding van de wolk
is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals windrichting en windsnelheid. Een
bijzonder kenmerk van een giftige wolk, is dat het zich relatief gezien snel en over grote afstand
verplaatst (tot tientallen kilometers). Hierdoor kunnen veel personen in aanraking komen met de
giftige stoffen in de wolk. De giftige stoffen kunnen op leefniveau terecht komen of op bodem,
bestrating en gewassen neerslaan en daarmee een impact hebben op mensen, dieren en gewassen
die zich in dit gebied bevinden. Tot slot dient rekening te worden gehouden met het dumpen van
gevaarlijk stoffen in het milieu, restanten van bijvoorbeeld een XTC-lab en vaten met onbekende
inhoud. Deze zaken brengen veel onzekerheden en daardoor risico’s met zich mee.

13

Bron: NEN (2004) Verplichte informatie-uitwisseling ondergrondse kabels en leidingen.
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4.2.3.3 Kernincidenten
Kernongevallen vallen onder specifieke regelgeving, de kernenergiewet. Dit heeft te maken met de
mogelijke gevolgen van een kernongeval: zeer grote effectgebieden, onmiddellijke politieke en
maatschappelijke onrust en de benodigde specialistische deskundigheid. In de kernenergiewet wordt
een onderscheid gemaakt tussen categorie A-objecten en categorie B-objecten. Onder A-objecten
vallen de in werking zijnde kerncentrales in en nabij Nederland, onderzoeksreactoren, satellieten,
schepen die gebruik maken van kernenergie en kernwapens. Onder B-objecten vallen alle andere
objecten waar sprake is van radioactieve stoffen (zoals installaties voor uraniumverrijking, verwerking
en opslag van radioactieve stoffen, ziekenhuizen en transporten). Bij A-objecten kan de (potentiële)
omvang van de gevolgen van een ongeval betekenis hebben voor het hele land en is inschakeling
van de rijksoverheid van het buurland nodig in verband met landgrensoverschrijdende aspecten,
zoals afstemming met buitenlandse autoriteiten. Binnen Hollands Midden bevindt zich geen A-object.
In de directe buurregio, Haaglanden, bevindt zich één A-object. In Delft staat een kernreactor in het
beheer van de Universiteit van Delft.
Nucleaire transporten (B-objecten) vinden, ook in Hollands Midden, regelmatig plaats over de weg,
naar bijvoorbeeld ziekenhuizen. Tevens gebruiken ziekenhuizen radioactief materiaal voor de
behandeling van patiënten en het stellen van diagnoses. Het meest waarschijnlijke incident is een
ongeval waarbij het vervoer van nucleair materiaal betrokken raakt. Verder is het mogelijk dat bij een
nucleaire inrichting brand ontstaat, waarbij het radioactief materiaal beschadigd raakt en kan worden
verspreid door de rookpluim van de brand of door de verspreiding van besmet bluswater.
In al deze gevallen wordt de noodzaak tot het nemen van directe maatregelen zoals evacuatie,
schuilen of het verstrekken van jodiumprofylaxe aan de bevolking niet waarschijnlijk geacht. In het
meest ernstige geval is het mogelijk dat enig radioactief materiaal vrijkomt. Hierbij is de dosis
waarschijnlijk gering, waardoor standaard beschermingsmaatregelen voor bevolking en hulpverleners
14
voldoende bescherming zullen geven.
4.2.4 Vitale Infrastructuur en voorzieningen
4.2.4.1 Verstoring energievoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is opgebouwd uit
ringstructuren. De ringstructuur heeft het voordeel dat bij een
storing bijna heel Nederland van stroom kan worden
voorzien door de elektriciteit de andere kant op te sturen. Op
wijk- en dorpsniveau worden deze ringen echter verbroken
en wordt overgegaan op een vingervorming uitgelegd
netwerk. Via stations zijn alle hoogspanningslijnen en kabels met elkaar verbonden. Het landelijke 380 kV
transportnet vertakt zich in regionale distributienetten. De
regionale netten liggen meestal ondergronds. De elektriciteit
wordt via het regionale distributienet van 150 kV verder
getransporteerd naar de lokale distributienetten met een
tussenspanning van 50 kV, om vervolgens met een
middenspanning van 10 kV naar wijkniveau getransporteerd
te worden.
TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
Zij verbindt alle regionale elektriciteitsnetten en
het Europese net met elkaar. Naast het beheer van het net,
14

Figuur 4: Overzicht electriciteitsnetwerk Stedin

Bron: VROM-inspectie (2009), Responsplan Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
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bewaakt TenneT de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.
Stedin en Liander zijn in Hollands Midden verantwoordelijk voor het regionale gas- en
elektriciteitsnetwerk.
De gemiddelde uitval van de elektriciteit in Nederland
is 30 minuten per huishouden per jaar. In 2013 was se
jaarlijkse uitvalduur in minuten 23,4 gemiddeld per
burger en het gemiddelde aantal getroffenen is 133
15
per onderbreking. Dit komt overeen met een
bedrijfszekerheid van 99,97%. Overbelasting,
schakelfouten, extreme weersomstandigheden en
beschadiging van de hoogspanningslijnen zijn de
belangrijkste oorzaken voor een storing in het
landelijke transportnet. De kans op een stroomstoring
naar het eind van de keten van het distributienetwerk
is echter veel groter, omdat daarvoor de meeste
kabels in de grond liggen en de meeste
schakelapparatuur is opgesteld. Overbelasting,
veroudering, en graafwerkzaamheden zijn hier vaak
de oorzaak van een stroomstoring. De gevolgen van
een storing in het 10 kV netwerk blijven in de regel
echter beperkt tot enkele huizenblokken. Betreft de
storing vitale infrastructuur of een kwetsbare instelling
dan kan de verstoring toch aanzienlijk zijn.

Figuur 5: Overzicht netwerk Liander

Het meest kwetsbare zijn de 150kV stations. Een uitval van een 150kV station kan leiden tot een
langdurige uitval van stroom in een groter gebied. In Hollands Midden bevinden zich vier 150 kV
stations (Leiden, Alphen aan den Rijn, Sassenheim en Gouda). Ook uitval van 150kV stations buiten
Hollands Midden kan gevolgen hebben voor de regio.
Gasvoorziening
De Nederlandse gasinfrastructuur is onder te verdelen in het
landelijke gastransportnet (beheerd door Gastransport
Services, een onderdeel van de Nederlandse Gasunie) en
een groot aantal lokale distributienetten. Deze
distributienetten worden beheerd door de diverse regionale
netbeheerders. Het ondergrondse transportnet van
Gastransport Services vormt de hoofdstructuur van het
gasnet in Nederland. Onder een druk van circa 60 bar
(afhankelijk van de vraag naar gas) wordt het gas over grote
afstanden door heel Nederland getransporteerd naar de
meet- en regelstations. Vanaf deze meet- en regelstations
worden de netten gevoed die onder een lagere druk (16 tot
40 bar) opereren. Het net van de regionale netbeheerder
begint bij de gasontvangststations. De gasvoorziening is voor
een groot gedeelte onafhankelijk van elektriciteit. De controle
van het systeem is echter wel afhankelijk van elektriciteit. De
meet- en regelstations blijven functioneren bij uitval van
electriciteit, alleen het proces waarin de geurstof aan het gas
wordt toegevoegd stopt. Mocht er langer dan 4 uur geen
15

Figuur 6: Overzicht gasnetwerk Stedin

Bron: Netbeheer Nederland (2014) Kerncijfers energie (http://energiecijfers.info)
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stroom zijn dan worden generatoren geplaatst om de toevoeging van geurstof te hervatten. Verwacht
wordt echter dat het totale veiligheidssysteem zodanig functioneert dat bij grootschalige uitval van de
elektriciteit de gasvoorziening bij de eindgebruiker na enige tijd ook stopt.
In gasdistributienetten leiden storingen maar zelden tot onderbreking van de levering. Dit heeft te
maken met de opbouw van de gasdistributienetten. De leidingen zijn zoveel mogelijk vermaasd
aangelegd waardoor het gas van meerdere zijden kan toestromen. Wordt de gasstroom aan één zijde
onderbroken, bijvoorbeeld door het kapot trekken van een leiding, dan stroomt het gas van een
andere zijde toe. De gaslevering blijft zodoende bijna altijd in stand. De gemiddelde tijd over alle
aansluitingen dat een klant geen gas heeft wordt uitgedrukt met de kwaliteitsindicator ‘Jaarlijkse
uitvalduur’. Dit was voor 2013 1 minuut. Betrokkenen bij een daadwerkelijke storing in de gaslevering
als gevolg van een incident hebben gemiddeld 150
minuten zonder gas gezeten. In sommige gevallen ging de
storing gepaard met een gevaarlijke situatie. In deze
situaties gold dat de gemiddelde duur tot veiligstellen 1 uur
16
en 12 minuten was.
4.2.4.2 Verstoring drinkwatervoorziening
Drinkwater is naast een primaire behoefte voor mens en
dier ook van groot belang voor andere doeleinden.
Drinkwater wordt gebruikt voor industriële doeleinden,
landbouw maar in het kader van de rampenbestrijding ook
nog als primaire bluswatervoorziening voor de brandweer.
Verstoring van drinkwatervoorziening kan optreden als
gevolg van problemen bij het winnen, zuiveren, opslaan,
transport en de distributie van het water. Vanuit de
Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit worden hoge eisen
gesteld aan de leveringszekerheid van het
drinkwatersysteem. Hierdoor bezit het systeem een hoge
mate van redundantie. Daarnaast zijn de
drinkwaterbedrijven verplicht tot het opstellen van een
leveringsplan waaronder ook risicoanalyses vallen.

Figuur 7: Overzicht drinkwaterbedrijf Dunea

In Veiligheidsregio Hollands Midden zijn
drinkwaterbedrijven Dunea, Oasen en PWN
verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening.
Dunea levert elke dag drinkwater aan 1,3 miljoen klanten
in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea bereidt
haar drinkwater uit duinwater. Hierdoor zijn er geen
chemicaliën nodig om het water te zuiveren. In de
pompstations worden wel chemicaliën gebruikt voor
andere doeleinden. De vraag naar drinkwater is groot.
De hoeveelheid neerslag die er valt, is te klein om de
voorraad zoet water op peil te houden. Dit kan op den
duur leiden tot verzilting van het duinwater. Om toch aan
de vraag naar drinkwater te kunnen blijven voldoen,
wordt sinds 1940 rivierwater (vanuit de Maas en
eventueel de Lek) naar het duin getransporteerd.

Figuur 8: Overzicht drinkwaterbedrijf Oasen
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Bron: Autoriteit Consument & Markt (2013) Factsheet Kwaliteit 2013, Regionale Netbeheerders,
Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten.
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Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven. Oasen levert jaarlijks 48 miljard
liter drinkwater aan hun klanten. Hiervoor gebruiken ze zeven zuiveringsstations, negen pompstations
en een watertoren. Oasen is een oevergrondwaterbedrijf. Ze gebruikt water dat via de oevers van de
rivier de Lek in de grond is getrokken. Het is van nature gefilterd en bacteriologisch betrouwbaar,
maar het moet nog wel behandeld worden voordat het geschikt is als drinkwater. Dat gebeurt in de
zuiveringsstations.
Tot slot levert PWN, in VRHM, water aan enkele percelen in de gemeenten Teylingen en Kaag en
Braassem. In totaal levert PWN jaarlijks ruim 100 miljoen m3 drinkwater aan 760.000 huishoudens en
instellingen in Noord-Holland.
4.2.4.3 Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering
Een van de belangrijkste mogelijke oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater is het falen van
het rioolstelsel. Hiervoor bestaan verscheidene oorzaken, zoals onvoldoende capaciteit van het
stelsel bij overvloedige regenval, grote hoeveelheden bluswater, lozingen in het riool of het uitvallen
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Incidenten zijn dan ook grofweg in te delen in de volgende
categorieën:
• Bovennormale buien;
• Lozing van een chemische stof in het riool;
• Grootschalig vrijkomen rioolwater;
• Uitval rioolwaterzuiveringinstallatie.
In de normale situatie wordt afvalwater in het gemeentelijk rioolstelsel verzameld en via vrij verval of
een drukriolering naar een afvalwatertransportgemaal getransporteerd. Vandaar wordt het afvalwater
naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gepompt (het zogenaamde influent). Een AWZI kan
aangesloten zijn op één of meer transportgemalen. In de AWZI wordt het afvalwater gereinigd en
vervolgens in nabij gelegen oppervlaktewater geloosd (het zogenaamde effluent).
Uitval van een AWZI of een persleiding naar een AWZI is voornamelijk ‘vervelend’ voor de omgeving.
Grote economische schade of het betreuren van slachtoffers zal niet het geval zijn. Wel kan, als de
uitval te lang duurt, grote milieuschade ontstaan omdat het afvalwater ongezuiverd in het milieu
17
terecht komt. Verder is het mogelijk dat door een ander incident gevaarlijke stoffen in het riool
terecht komen. Een voorbeeld hiervan is het incident in het Belgische Wetteren (2013). Door een
ontsporing ontplofte een goederenwagon met gevaarlijke stoffen. Bij de bestrijding van het ongeval is
bluswater met de chemische stof in het riool terecht gekomen en vervolgens bij omwonenden in de
woningen. Ook zonder dat gevaarlijke stoffen bij een incident betrokken zijn, kan verontreinigd
bluswater leiden tot problemen met het rioolwater en/of oppervlaktewater.
Door riooloverstort bij grote hoeveelheden neerslag kunnen (onder andere) darmbacteriën in het
oppervlaktewater terechtkomen. De impact daarvan is afhankelijk van de grootte van de
rioolwaterinstallatie en de overstort, het volume van het water waarin de overstort plaatsvindt en of dit
water stroomt of niet. Het is niet bekend hoe vaak dit tot infecties leidt. Bijvoorbeeld in Katwijk bevindt
zich een riooloverstort in de omgeving van plaatsen die zijn aangewezen of gebruikt worden als
zwemgelegenheid (de kust). Bij een overstort situatie zijn deze plaatsen dan niet meer geschikt als
18
zwemwater en kunnen zwemmers (als zij niet tijdig worden gewaarschuwd) ziek worden.
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Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland (2011) Calamiteitenplan
Bron: RIVM, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (2011), Draaiboek Infectieziekten gerelateerd aan
recreatie in oppervlaktewater
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4.2.4.4 Verstoring telecommunicatie en ICT
Telecommunicatie en ICT zijn in onze samenleving onmisbaar. Het wegvallen van deze
voorzieningen heeft een brede impact op ons maatschappelijk functioneren. Ziekenhuiszorg, vitale
infrastructuur, betalingsverkeer en verkeersmanagement zijn voorbeelden van voorzieningen die bij
een dergelijke verstoring in de knel komen. Daarbij zijn veel calamiteitenorganisaties in toenemende
mate afhankelijk van telecommunicatie en ICT. Het communicatiesysteem C2000, en
alarmeringssysteem P2000 en het alarmnummer 112 worden ook gefaciliteerd door
telecommunicatie/ICT-netwerken. Belangrijke criteria waar rekening mee moet worden gehouden
vanuit het oogpunt van continuïteit zijn:
• de verwevenheid van de voorzieningen/netwerken (ook met andere vitale voorzieningen);
• de veelheid van aanbieders in de keten en de onderlinge afhankelijkheid/gelaagdheid (en
daarmee moeilijk inzicht in gevolgen);
• de keteneffecten die mogelijke verstoringen teweeg zullen brengen (en het gebrek aan besef
hieromtrent);
• afnemende maatschappelijke acceptatie van verstoringen.
De uitval van de communicatiemiddelen in de regio Rotterdam-Rijnmond (zomer 2011 en april 2012)
heeft aangetoond dat alle communicatiemiddelen afhankelijk van elkaar zijn. Op het moment dat ze
niet meer ter beschikking staan, hebben de hulpdiensten grote moeite om de hulp te bieden die de
burgers nodig hebben. In Hollands Midden zijn convenanten afgesloten met Dares en Defensie, om
te kunnen handelen in geval van uitval.
4.2.4.5 Verstoring afvalverwerking
Verstoringen van dit crisistype worden tot op heden met name (inter)gemeentelijk opgelost. Niet
ophalen kan wel degelijk voor problemen zorgen, maar er is voldoende tijd om een alternatieve
voorziening te organiseren, Daardoor is dit crisistype weliswaar zeer hinderlijk, maar zal dit voor de
veiligheidsregio niet leiden tot een (crisis)situatie waar de regio zich beleidsmatig/capacitair op hoeft
voor te bereiden. Een recent voorbeeld bij de verwerking van afval is de zeer grote brand bij
afvalverwerker Vliko in Leiderdorp (augustus 2013). Weliswaar zijn maatregelen getroffen, maar de
langdurige uitval van deze afvalverwerker heeft voor de afvalverwerking in de veiligheidsregio geen
impact gehad.
4.2.4.6 Verstoring voedselvoorziening
In de bevindingenrapportage nationale veiligheid 2010 (ministerie V&J) is een voedselschaarste
scenario uitgewerkt. Het scenario heeft geen directe knelpunten opgeleverd in het huidige beleid of
de huidige capaciteiten. Aansturing bij een dergelijk scenario speelt op Europees of nationaal niveau.
Het Ministerie van EL&I beschikt over een crisisdraaiboek voedselvoorziening.
4.2.5 Verkeer en Vervoer
4.2.5.1 Luchtvaartincidenten
In de regio Hollands Midden bevinden zich geen luchthavens. In de omliggende regio’s bevinden zich
twee luchthavens, Rotterdam The Hague Airport en Schiphol Amsterdam Airport.
Ongeveer 75 procent van de luchtvaartongevallen vinden plaats tijdens of kort voor of na het
opstijgen of landen. Daarnaast vindt 10 procent van de luchtvaartongevallen plaats binnen 10
kilometer van de start en landingsbaan. De overige 15 procent vindt willekeurig plaats, al dan niet ver
19
buiten de 10 kilometer. VRHM ligt niet binnen zone-1 van luchthavens Rotterdam of Schiphol. De
afstand van de veiligheidsregio tot de start- en landingsbanen is op de kortste afstand ongeveer 6000
meter (Zuidplas t.o.v. Rotterdam en Kaag en Braassem t.o.v. Schiphol). Hier betreft het landelijk
gebied. Het grootste deel van de veiligheidsregio ligt op minimaal 9000 meter. Stedelijke bebouwing
ligt buiten de 10 kilometer grens.
19

Instituut Fysieke Veiligheid (2011), Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens
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Incidenten op of onder water
De oorzaak van een ongeval op het water is vaak moeilijk te bepalen. In de meeste gevallen speelt
de menselijke factor, zoals onoplettendheid of verkeerde (over)belading, zowel direct als indirect een
rol. Ook weersinvloeden en/of technische mankementen kunnen onder andere leiden tot een incident
op het water. Tussen de oorzaken zijn verscheidene combinaties mogelijk die samen tot een incident
kunnen leiden. Incidenten op het water zijn vaak moeilijk te bereiken voor de hulpdiensten. Veel
vaarwegen vormen de grens tussen twee of meer veiligheidsregio’s. De hulpverlening bij dergelijke
incidenten krijgt door de geografische ligging daarom een bovenregionaal effect. Het kan voorkomen
dat de aanvaring plaatsvindt op de grens van meerdere veiligheidsregio´s.
Vanwege de mogelijk slechte bereikbaarheid van het incident is de inzet van vaartuigen van politie,
brandweer, KNRM en Rijkswaterstaat noodzakelijk, om hulpverleners ter plaatse te krijgen en om
slachtoffers af te voeren. Een stremming op één van de rivieren binnen de regio kan leiden tot
overlast voor het scheepvaartverkeer.
Hollands Midden kent een aantal vaarwegen en plassen waar voornamelijk recreatievaart op plaats
vindt. Daarna vindt op een aantal vaarwegen goederenvervoer plaats. De grens met Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid kenmerkt zich door de rivier de Lek.
4.2.5.2 Verkeersincidenten op land
Grote verkeers- en vervoersincidenten kunnen zich in de regio Hollands Midden voordoen. De
meeste vervoersbewegingen vinden plaats via auto (snel)wegen, zoals de A4, A12, A20, A44. Deze
wegen vormen belangrijke verbindingswegen tussen grote steden. Incidenten op deze wegen kunnen
leiden tot verkeersproblemen buiten onze regio. Verkeersongevallen kunnen door diverse oorzaken
ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is een ongeval ten gevolge van foutief menselijk handelen.
Verder kan een ongeval ook worden veroorzaakt door een mechanisch falen (bijv. een lekke band).
Door slechte weersomstandigheden (dichte mist, plotselinge gladheid) kan ook een kettingbotsing
ontstaan op een snelweg.
Een groot verkeersincident kenmerkt zich door de betrokkenheid van een groot aantal passagiers, het
aantal beknellingen, al dan niet in combinatie met brand. De bereikbaarheid van snelwegen is veelal
slecht, mede door filevorming na een incident. De bestrijding van een groot verkeersongeval vergt
een multidisciplinaire aanpak, hulpverleners moeten nauw samenwerken met wegbeheerders en
andere deskundigen.
Tot slot bevinden zich in Hollands Midden diverse spoorlijnen, waarover personen worden vervoerd.
Leiden Centraal is het drukste station met ongeveer 60.000 reizigers per dag. Van hieruit worden
personen vervoerd naar onder andere Schiphol, Haarlem, Den Haag en Utrecht. Verder loopt het
HSL-traject Amsterdam – Antwerpen door Hollands Midden. Het grootste deel hiervan gaat door de
Groene Hart tunnel (zie volgende paragraaf). Bij incidenten op het spoor speelt de bereikbaarheid
een grote rol. Veel trajecten van het spoor zijn moeilijk te bereiken voor de hulpverleningsdiensten.
Hierdoor duurt het langer voordat adequaat hulp kan worden verleend.
4.2.5.3 Incidenten in tunnels
Er bestaan zowel Nederlandse als Europese regels en richtlijnen wat betreft de veiligheid in tunnels.
De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) geeft een veiligheidskader voor tunnels
met een gesloten gedeelte langer dan 250 meter. De wet stelt niet alleen eisen aan de aan te
brengen technische voorzieningen en de te treffen organisatorische maatregelen, maar ook aan het
besluitvormingsproces dat moet worden doorlopen om een tunnel veilig te maken. Tunnels korter dan
250 meter dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit. In dit kader worden alleen
tunnels langer dan 250 meter beschouwd.
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In een tunnel zijn risicofactoren aanwezig, zoals de nabijheid van de tunnelwand door de afwezigheid
van een vluchtstrook, de tunnelhelling en resulterende snelheidsverschillen en het wegverloop en de
zichtafstand die daardoor wordt bepaald. Bij tunnelincidenten wordt gesproken van een ramp of
calamiteit wanneer slachtoffers vallen door andere oorzaken dan het botsen van voertuigen, al
kunnen de calamiteiten wel ontstaan zijn door het botsen van voertuigen. Voorbeelden van
calamiteiten zijn brand, rookontwikkeling, uitstroom van giftige stoffen of een explosie. Bij bijvoorbeeld
een brand of lekkende voertuigen in een tunnel, verspreiden rook of giftige gassen zich door de
tunnelruimte en verdwijnen (verdunnen) niet meteen in de open lucht. Daardoor lopen aanwezigen in
tunnels grotere kans slachtoffer te worden van een incident dan bij een vergelijkbaar incident in de
open lucht. Luchtventilatiesystemen, brandblussystemen, vluchtwegen, monitoringssystemen,
veiligheidsbeleid en planvorming moeten de risico’s beperken. Hoge vuurbelasting, slecht zicht door
veel rook en hitte maken de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in tunnels bijzonder lastig. Het
rendement van de hulpverleningsacties bij brand zit voornamelijk in het eerste kwartier, zolang de
omvang van de brand nog beperkt is en het zicht redelijk. Het rendement van de inzet neemt snel af
bij de hevige ontwikkeling van brand en rook.
In Hollands Midden bevinden zich op dit moment twee tunnels; de HSL-spoortunnel (7160 meter) en
de Stationspleintunnel (506 meter) in Leiden. Daarbij wordt op dit moment gewerkt aan de
RijnlandRoute. Vanaf de Oostvlietpolder gaat de RijnlandRoute met een boortunnel onder de Vliet en
Voorschoten door. De boortunnel wordt ongeveer 2560 meter lang. In Leiden, ter hoogte van de wijk
Stevenshof, komt de tunnel weer omhoog.
Belangrijk aandachtspunt op het gebied van tunnels zijn zogeheten ‘verdiepte liggingen’. Hierbij is
volgens de wet geen sprake van een tunnel, omdat de weg aan de bovenzijde open is. Voor de
hulpverlening zijn veel van de risicofactoren die een tunnel gelden ook van toepassing op een
verdiepte ligging. Hierdoor vergen deze van de hulpverlening specifieke voorbereiding. In Hollands
Midden is de A4 een voorbeeld van een verdiepte ligging.
4.2.6 Gezondheid
4.2.6.1 Bedreiging volksgezondheid (dierziekte overdraagbaar op mens)
In de landelijke handreiking Regionaal Risicoprofiel worden verschillende incidenttypen benoemd bij
dit crisistype. Bij infectieziekten op regionaal niveau wordt met name gedacht aan dierziekten die
overdraagbaar zijn of worden op mensen. Daarom wordt hier verwezen naar het incidenttype
´Dierziekte overdraagbaar op mens’. Dierziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens worden
zoönosen genoemd. Een zoönose is een infectieziekte waarbij mensen door dieren besmet worden.
Voorbeelden van zoönosen zijn Qkoorts, vogelgriep en BSE.
Het gebied van VRHM kenmerkt zich door de combinatie van (grote) steden en landelijk gebied.
Daarbij worden op boerderijen en in het landelijk gebied steeds meer activiteiten ontwikkeld waardoor
mensen bewust meer in contact komt met de agrarische sector. Voorbeelden zijn kamperen bij de
boer en wandelen op het boerenland. Hollands Midden is relatief gezien dichtbevolkt en kent een
hoge bevolkingsdichtheid en veel reizigersbewegingen. Hierdoor kan een virus zich binnen Hollands
Midden (en daarbuiten) snel verspreiden.
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4.2.6.2 Ziektegolf
Grieppandemieën ontstaan zeer onvoorspelbaar, maar komen wel met een zekere regelmaat voor.
Men spreekt van een pandemie wanneer er een wereldwijde epidemie ontstaat veroorzaakt door een
influenzavirus dat nog nooit of al heel lange tijd niet onder mensen heeft gecirculeerd. Een pandemie
is dus wat anders dan de jaarlijks terugkerende seizoensgriep. In de laatste pandemie van 2009 (de
Mexicaanse griep) zijn wereldwijd ruim 7000 mensen overleden en in Nederland 63 (dit zijn
20
labbevestigde individuen). Ten tijde van schrijven is een uitbraak van het ebola-virus gaande. In
januari 2015 zijn reeds meer dan 8000 mensen wereldwijd overleden aan dit virus.
Een nieuw pandemisch influenzavirus kan ontstaan door een verandering aan een bestaand
influenzavirus. De immuniteit die opgewekt is door infectie of vaccinatie in een eerder seizoen, geeft
onvoldoende bescherming (waardoor ook bijna elk jaar het influenzavaccin aangepast moet worden).
Op onvoorspelbare momenten kunnen aviaire influenzavirussen of varkens-influenzavirussen met
een sterk afwijkende antigeenstructuur de menselijke populatie binnendringen (antigene shift) en een
21
pandemie veroorzaken.
Op basis van de draaiboeken voor een pandemie worden processen opgestart zoals de aanschaf van
vaccins en de juiste toepassing van antivirale middelen. Voorlichting over hygiëne richt zich op wat
mensen zelf kunnen doen om de gevolgen van een pandemie te beperken en uitbreiding van de
besmetting te voorkomen.
Hollands Midden kent een hoge bevolkingsdichtheid en veel reizigersbewegingen. Hierdoor kan een
virus zich binnen Hollands Midden snel verspreiden. Daarbij heeft een virus niet alleen invloed op
mensen die getroffen zijn door het virus, maar ook op bijvoorbeeld de continuïteit van de
hulpverlening.
4.2.7 Sociaal-maatschappelijke omgeving
4.2.7.1 Evenementen
Bij evenementen, zoals festivals, grote bijeenkomsten in bijvoorbeeld voetbalstadions, luchtshows,
enzovoorts, kunnen zich incidenten voordoen waarbij grote groepen mensen betrokken zijn. Ook
evenementen in een stadscentrum, waarbij een beperkt aantal toegangswegen naar het
evenemententerrein zijn, vallen hieronder. Drie hoofdfactoren vormen de basis voor de risico’s: veel
aanwezigen op een beperkt grondoppervlak, de aanwezigen hebben beperkte bewegingsruimte en er
is de mogelijkheid van een trigger-incident waardoor een vluchtreactie wordt aangewakkerd.
Of een evenement risicovol is, is afhankelijk van de samenhang van het activiteitenprofiel, het
ruimtelijk profiel en het publieksprofiel. In het activiteitenprofiel moeten bijzondere tijdelijke
voorzieningen of activiteiten geen risico’s opleveren. Het ruimtelijk profiel moet het publiek voldoende
mogelijkheden bieden het evenemententerrein te verlaten bij een incident(te kunnen vluchten). Het
publieksprofiel (kenmerken van bezoekers of deelnemers) en de aantallen bezoekers/deelnemers
kunnen onrust rondom een evenement creëren. Verstoring van de openbare orde kan daar een
gevolg van zijn.
Tot slot kan de omgeving van het evenement bijdragen aan extra potentiële risico’s. Dit is
bijvoorbeeld van toepassing als het evenemententerrein gelegen is naast een risico-object. Het is een
taak van gemeenten en de hulpverleningsdiensten om deze risico’s zorgvuldig te wegen en eisen te
stellen aan de organisator, om zo de risico’s te minimaliseren.
20

Bron: Analistennetwerk Nationale Veiligheid (2012), De Nationale Risicobeoordeling 2011, Stuurgroep
Nationale Veiligheid
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Bron: RIVM (2011), LCI-richtlijn Influenza
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4.2.7.2 Verstoring openbare orde/maatschappelijke onrust
Met een verstoring van de openbare orde worden grootschalige verstoringen bedoeld, zoals rellen bij
demonstraties, politieke manifestaties, stakingen en voetbalwedstrijden. Daarnaast vallen grote
vechtpartijen en onrusten in woonwijken ook in dit crisistype.
Onrust in een woonwijk kan een grote impact op de regio hebben. Spanningen kunnen zich als een
olievlek over de naastgelegen gemeenten uitbreiden. Daarnaast krijgen onrusten in woonwijken vaak
veel landelijke media-aandacht. Dit heeft bestuurlijke en politieke gevolgen en leidt tot aantasting van
de positie van het lokaal en regionaal bestuur. Soms kan een incident, zoals de dood van een
persoon, voor een kettingreactie zorgen en spanningen teweeg brengen tussen verschillende
(etnische of religieuze) groepen. In relatie tot bedreiging volksgezondheid kan de vestiging van een
mogelijk besmette inwoner leiden tot onrust.
Net als in andere regio’s zal VRHM rekening moeten houden met maatschappelijke trends, zoals
polarisatie en radicalisering en onrust in probleemwijken. Daarnaast heeft de regio te maken met
incidenten als zinloos en huiselijk geweld, gezinsdrama’s en dergelijke. Deze hebben een lage
veiligheidsimpact, maar kunnen tot een aanzienlijke mate van maatschappelijke onrust leiden.

4.3 Grensoverschrijdende risico’s
Grensoverschrijdende risico’s zijn gedefinieerd als: ‘Risico’s waarvan de effecten zich, wanneer het
22
risico zich voordoet, uitstrekken over het grondgebied van de aangrenzende regio’. Dergelijke
risico’s moeten worden meegenomen in de regionale risicoprofielen. Hierbij geldt een haal- en
brengplicht. Mogelijke rampen en crises met een voorzienbaar effect over de grens vanuit een
omliggende veiligheidsregio op Hollands Midden moeten worden meegenomen in de inventarisatie
(haalplicht). Rampen en crises met een effect vanuit Hollands Midden over de grens van de
veiligheidsregio moeten kenbaar worden gemaakt aan de buurregio‘s (brengplicht).
Veiligheidsregio Hollands Midden wordt omringd door 6 andere veiligheidsregio’s: Kennemerland,
Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Aan de
westzijde van de regio bevindt zich de Noordzee, een gebied dat ook risico’s omvat voor Hollands
Midden.
Eén van de risico’s die vanuit Hollands Midden kan uitstralen naar omliggende regio’s zijn snelwegen
(wegen infrastructuur). Het vastlopen van deze wegen (bijvoorbeeld de A4 of de A12) evenals
vastlopen van spoorlijnen door ongelukken of andere incidenten heeft direct effect op de
doorstroming op weg- en spoorvervoer in aangrenzende regio’s. Ook bij de uitval van vitale objecten,
incidenten met giftige stoffen, overstromingen, duin- of natuurbranden waarvan de oorzaak in de
Veiligheidsregio Hollands Midden ligt zijn effecten mogelijk te verwachten voor aangrenzende regio’s.
Vanuit de omliggende regio’s zijn er risico’s met een mogelijk effect binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Hierbij valt te denken aan luchtvaartongevallen (Schiphol), duinbrand
(Veiligheidsregio’s Haaglanden en Kennemerland), toxische wolk (onder andere Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond), verstoring spoor en wegeninfrastructuur, overstroming en uitval van vitale
objecten (bijvoorbeeld het 380kV-station van TenneT in Dordrecht – Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid). Tot slot kunnen zich ook incidenten voordoen op zee, die effect hebben op Hollands Midden.
Hierbij valt te denken aan het verlies van lading bij transport van gevaarlijke stoffen per schip (zakjes
landbouwgif op het strand) of een (passagiers)schip in nood voor de kust.
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Bron: NVBR (2009) Handreiking regionaal risicoprofiel
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Ten aanzien van de grensoverschrijdende risico’s dient de Veiligheidsregio Hollands Midden
afspraken te maken met de haar aangrenzende regio’s. Deze afspraken maken onderdeel uit van het
regionaal beleidsplan en crisisplan. In het kader van het ‘Convenant voor de interregionale
samenwerking tussen de veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland’ zijn de bovenregionale
risico’s uitgewerkt. Deze risico’s zijn vervolgens nader geanalyseerd zodat deze een afwegingskader
bieden voor de handelingsperspectieven binnen crisisbeheersing. Op basis van dit voorstel zijn
afspraken gemaakt over interregionale samenwerking bij bovenregionale incidenten.

4.4 Toekomstige ontwikkelingen
Om in beeld te brengen welke ontwikkelingen de komende vier jaar mogelijk invloed hebben op het
risicoprofiel van de regio is een toekomstverkenning noodzakelijk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan de ontwikkeling van nieuwe woongebieden of transportroutes, maar ook het gebruik van nieuwe
technologieën.
Op dit moment is er één ruimtelijke ontwikkeling bekend die direct van invloed is op het risicoprofiel,
te weten de RijnlandRoute. De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44
met een aansluiting op de N206 nabij Leiden. De RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op
de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. Dit is een volledige aansluiting, wat betekent dat
automobilisten vanuit alle richtingen alle kanten op kunnen. De nieuwe aansluiting gaat over de A4
heen. Vanaf de Oostvlietpolder gaat de RijnlandRoute met een boortunnel onder de Vliet en
Voorschoten door. De boortunnel wordt ongeveer 2560 meter lang. In Leiden, ter hoogte van de wijk
Stevenshof, komt de tunnel weer omhoog. Waar de tunnel van de RijnlandRoute omhoog komt ligt de
weg verdiept. Voordat de RijnlandRoute aansluit met de A44 gaat de weg onder een aquaduct door.
Door het aquaduct stroomt de Veenwatering. De RijnlandRoute vervolgt over de N206/ir. Tjalmaweg
richting Katwijk. Deze weg wordt verbreed tot 2x2 rijstroken en voor een deel verdiept. Het tracé van
de RijnlandRoute gaat op twee locaties over de Oude Rijn, bij de A44 en de Torenvlietbrug (grens
Katwijk - Oegstgeest). Over de RijnlandRoute zal ook transport van gevaarlijke stoffen gaan
plaatsvinden. De aanwezigheid van een tunnel en het transport van gevaarlijke stoffen brengen in de
toekomst risico’s met zich mee.
Liquefied Natural Gas (LNG) is een nieuwe in opkomst zijnde brandstof. LNG is gekoeld vloeibaar
gemaakt aardgas. Het gebruik van LNG als brandstof voor schepen en vrachtwagens neemt snel toe,
omdat het een schonere brandstof is dan traditionele brandstoffen. Het tot vloeistof gekoelde gas
wordt bovengronds opgeslagen in geïsoleerde tanks. Het transport vindt in de regel plaats door
vrachtwagens. Risico’s bij LNG zijn onder andere brand- en explosiegevaar. Op dit moment worden
de risico’s van deze stof landelijk nader in beeld gebracht, inclusief de te nemen maatregelen.
Om milieuredenen wordt biodiesel steeds vaker toegevoegd aan gewone diesel. Als grondstof voor
biodiesel wordt in Nederland veelal koolzaadolie gebruikt, maar ook andere grondstoffen, zoals
lijnzaadolie, maïsolie of frituurvet zijn mogelijk. De gebruikte grondstof is bepalend voor de
eigenschappen van biodiesel. Biodiesel is chemisch gezien echter een ander product dan gewone
diesel. Het risico van de toevoeging van biodiesel aan gewone diesel is onder andere dat het als het
lang wordt opgeslagen makkelijker kan worden ontstoken. Ook voor deze stof worden de risico’s
landelijk nader in beeld gebracht, inclusief de te nemen maatregelen.
Doordat bij het boren naar schaliegas gebruik wordt gemaakt van chemicaliën, waarbij eveneens
milieuschadelijk productiewater wordt gevormd, is de winning van schaliegas omstreden. In Hollands
Midden zijn gebieden waar eventueel proefboringen zouden kunnen plaatsvinden. Indien het boren
naar schaliegas wordt doorgezet, dienen de milieu- en operationele risico’s in kaart te worden
gebracht.
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Een laatste belangrijke ontwikkeling is de opkomst van cybercrime. Moedwillige en grootschalige
verstoring van ICT-voorzieningen (infrastructuur) door cybercriminelen is erg actueel. Cybercrime
beperkt zich niet tot regiogrenzen en heeft een nationaal karakter. Het heeft een hoge prioriteit op de
(nationale) veiligheidsagenda. Cybercrime kan een oorzaak (trigger) zijn voor crisistypen, zoals uitval
ICT. Voor Hollands Midden is het van belang deze ontwikkeling te volgen en indien nodig, op basis
van landelijke aanbevelingen, maatregelen te treffen.
Tot slot spelen de ontwikkelingen rondom extreem weer een rol. Voor het Regionaal Risicoprofiel
gaat het bij extreem weer om de extreme gevolgen die een bepaalde weersomstandigheid kan
veroorzaken. Deze weersomstandigheden zijn onder andere onweer, storm en extreme kou of hitte.
De gevolgen van deze weersomstandigheden kunnen onder andere zijn: schade, uitval van vitale
infrastructuur, doden en gewonden bij met name buitenevenementen, problemen op wegen,
overstroming of wateroverlast, onderkoeling, bevriezing en natuurbrand. Deze gevolgen worden
meegenomen bij de desbetreffende crisistypen. Er worden in het weer op langere termijn echter meer
23
extremen verwacht. We zullen in de toekomst dus vaker met extreem weer worden geconfronteerd.
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Bron: Klein Tank, A., Beersma, J., Bessembinder, J., Van den Hurk, B., & Lenderink, G. (2014). KNMI’14:
klimaatscenario's voor Nederland. KNMI.
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4.5 Risicobeeld en risicoduiding
De stap ‘risicobeeld en risicoduiding’ is bedoeld om op basis van de veelheid aan
inventarisatiegegevens te duiden welke crisistypen bepalend zijn voor het risicobeeld van de regio.
Deze stap vormt daarmee de brug tussen de risico-inventarisatie en de opvolgende stap
risicoanalyse.
Tijdens vijf expertbijeenkomsten hebben breed samengestelde groepen de risico’s uit het risicoprofiel
besproken en geduid. Zij hebben hiermee op basis van onderzoeken, documenten, de
karakteristieken van VRHM en hun kennis en ervaring over de 25 crisistypen een risicobeeld bepaald.
Hierbij is aangegeven welke risico’s in de risicoanalyse verder uitgewerkt moeten worden. Op basis
hiervan kan worden bekeken of de veiligheidsregio zich hier, naast de standaard generieke
voorbereiding, specifiek op wil voorbereiden. Deze risico’s worden uiteindelijk ook geplaatst op het
risicodiagram.
Op basis van een kwalitatieve inschatting van impact en waarschijnlijkheid is door experts
onderscheid gemaakt in crisistypen die wel of niet meegenomen worden in de analyse. De crisistypen
die worden uitgewerkt in de risicoanalyse worden uiteindelijk geplaatst op het risicodiagram. De
crisistypen die als verkennend zijn benoemd tijdens de expertbijeenkomsten hebben voor de experts
niet geleid tot (nieuwe) inzichten die aanleiding geven om de crisistypen nader uit te werken in de
risicoanalyse en het risicodiagram. Tot slot hebben de experts een aantal crisistypen benoemd die
niet nader worden uitgewerkt in de risicoanalyse. Per categorie zijn de crisistypen op alfabetische
volgorde weergegeven, hier geldt geen nadere prioritering.

Meegenomen in analyse

Verkennend meegenomen, niet
in analyse

Niet in analyse

Crisistypen
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
Branden in kwetsbare objecten
Kernincidenten
Luchtvaartincidenten
Plagen (ongedierte)
Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering
Aardbeving
Dierziekten (niet overdraagbaar op mens)
Extreme weersomstandigheden
Instorting grote gebouwen en kunstwerken
Incidenten op of onder water
Verstoring afvalverwerking
Verstoring voedselvoorziening
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5 Risicoanalyse
In dit hoofdstuk vindt beantwoording van de
volgende vragen plaats: Hoe erg zijn de risico’s
die ons kunnen overkomen? Hoe groot is de
impact als een brand, ramp of crisis zich
voordoet? Hoe groot is de waarschijnlijkheid dat
een brand, ramp of crisis zich voordoet? De
uitwerkingen per crisistypen zijn opgenomen in
de bijlagen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste
conclusies op het gebied van impact en
waarschijnlijkheid opgenomen.

5.1 Risicodiagram
De risicoanalyse leidt tot een risicodiagram. Het risicodiagram is een tweedimensionaal diagram
waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de risico’s worden samengebracht. Deze
oordelen zijn tot stand gekomen door middel van de expertmeetings met zoveel mogelijk betrokken
partijen en partners uit de regio.
Paragraaf 5.2 geeft een toelichting gegeven op de begrippen impact en waarschijnlijkheid en
paragraaf 5.3 gaat in op de uitwerking van de risicoanalyse. Paragraaf 5.4 handelt over risico’s van
vitale infrastructuur en paragraaf 5.5 over verborgen risico’s.
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Categorie 1: Impact is catastrofaal of zeer ernstig.
Categorie 2: Impact is zeer ernstig of ernstig.
Categorie 3: Impact is aanzienlijk of beperkt.
Categorie 4: Impact is beperkt.

= Categorie 1
= Categorie 2
= Categorie 3
= Categorie 4

Figuur 9: Risicodiagram Veiligheidsregio Hollands Midden

Risico’s met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan risico’s
met een lage impact en lage waarschijnlijkheid. De veiligheidsregio zal zich in eerste instantie dus
moeten richten op de risico’s uit categorie 1 en categorie 2 en bepalen voor welke crisistypen
specifieke voorbereiding nodig is. De risico’s van de categorieën 3 en 4 (beperkte of aanzienlijke
impact) kunnen vanuit de huidige organisatie van crisisbeheersing (generiek) door de veiligheidsregio
afgedekt worden.

12 maart 2015, vastgesteld
in DB
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden versie vastgesteld in DB

Pagina 31

5.2 Impact en waarschijnlijkheid
5.2.1 Impact
Om de impact van de risico’s te kunnen bepalen is gekeken naar de gevolgen hiervan op de door het
rijk gedefinieerde vitale belangen:
1. Territoriale veiligheid: Het ongestoord functioneren van Nederland als onafhankelijke staat, en
specifieker de territoriale integriteit van ons land
2. Fysieke veiligheid: Het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving.
3. Economische veiligheid: Het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en
efficiënte economie.
4. Ecologische veiligheid: Het ongestoord blijven voortbestaan van de natuurlijke leefomgeving.
5. Sociale en politieke stabiliteit: Het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat
waarin groepen mensen met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democratische
rechtsstaat en gedeelde kernwaarden.
6. Veiligheid van cultureel erfgoed: Het ongestoord blijven voortbestaan van materiële sporen of
getuigenissen uit het verleden die de samenleving om redenen van collectieve herinnering en
identiteitsbehoud dan wel identiteitsvorming van belang acht om te bewaren, te onderzoeken, te
presenteren en over te informeren.
Per vitaal belang is minimaal een impactcriterium benoemd.
Tabel 2: Vitale belangen en impactcriteria

Vitaal belang
1. Territoriale veiligheid
2. Fysieke veiligheid

3. Economische veiligheid
4. Ecologische veiligheid
5. Sociale en politieke stabiliteit

6. Veiligheid van cultureel erfgoed

Impactcriterium
1.1 Aantasting van de integriteit van het grondgebied
2.1 Doden
2.2 Ernstig gewonden en chronisch zieken
2.3 Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)
3.1 Kosten
4.1 Langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en
fauna)
5.1 Verstoring van het dagelijks leven
5.2 Aantasting van positie van het lokale en regionale
openbaar bestuur
5.3 Sociaal psychologische impact
6.1 Aantasting van cultureel erfgoed

Voor elk van de impactcriteria is een definitie beschreven en de wijze waarop de scoring plaatsvindt
(zie bijlage 4). De impact is meetbaar gemaakt op basis van een indeling naar vijf klassen:
A:
B:
C:
D:
E:

Beperkt gevolg
Aanzienlijk gevolg
Ernstig gevolg
Zeer ernstig gevolg
Catastrofaal gevolg

Iedere klasse wordt gekenmerkt door een brandbreedte (bijv. 0 tot 10 doden). De klassen zijn voor
elk impactcriterium zo gedefinieerd dat ze onderling min of meer vergelijkbaar zijn. Een ‘catastrofaal
gevolg’ op het impactcriterium ‘kosten’ is qua schaalomvang vergelijkbaar met een ‘catastrofaal
gevolg’ voor cultureel erfgoed of ecologische schade.

12 maart 2015, vastgesteld
in DB
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden versie vastgesteld in DB

Pagina 32

5.2.2 Waarschijnlijkheid
De term waarschijnlijkheid is gedefinieerd als: ‘De kans dat een risico binnen de komende vier jaar
plaats zal vinden’. Voor bepaalde risico’s kan ook een andere tijdshorizon worden genomen. Voor het
inschatten van de waarschijnlijkheid geldt de volgende verdeling in klassen:
Tabel 3: Waarschijnlijkheidsbeoordeling

Klasse
A

Kwalitatieve omschrijving
zeer onwaarschijnlijk

B

onwaarschijnlijk

C

mogelijk

D
E

waarschijnlijk
zeer waarschijnlijk

Kwalitatieve omschrijving - dreiging
geen concrete aanwijzingen en gebeurtenis wordt niet
voorstelbaar geacht
geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis wordt
enigszins voorstelbaar geacht
geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis is
voorstelbaar
de gebeurtenis wordt zeer voorstelbaar geacht
concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis geëffectueerd zal
worden

5.3 Uitwerking risicoanalyse
De risico-inventarisatie (zie hoofdstuk 4) geeft een overzicht van alle risico’s die zich in de regio
Hollands Midden voor kunnen doen. Een deel van de risico’s is uitgewerkt in de risicoanalyse. Het
gaat om een vergaande analyse van de risico’s. Deze analyses zijn ervoor bedoeld om inzichtelijk te
maken wat de gevolgen van een risico kunnen zijn.
Niet alle risico’s kennen dezelfde impact en waarschijnlijkheid. Het is bijvoorbeeld zeer
onwaarschijnlijk dat zich een aardbeving voordoet in de regio, maar des te waarschijnlijker dat er een
incident tijdens een evenement plaatsvindt. Op basis van de expertbijeenkomsten is ervoor gekozen
de risicoanalyse uit te voeren voor de crisistypen met een hoge impact en/of waarschijnlijk en/of waar
mogelijk specifieke voorbereiding vanuit de veiligheidsregio voor gewenst is (zie paragraaf 4.5):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

De analyse is opgebouwd uit een algemene toelichting over de context van het crisistype. Vervolgens
wordt ingegaan op de mogelijke impact en waarschijnlijkheid die een incident binnen dit crisistype
heeft. Deze analyse is terug te vinden in bijlage 5. De uitkomsten van de analyse zijn vervolgens
verwerkt tot de positie op het risicodiagram. De positie op het risicodiagram geeft een bandbreedte,
waarbinnen incidenten binnen dit crisistype zich zullen bevinden.
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5.4 Vitale infrastructuur
Infrastructuur wordt als vitaal beschouwd als tenminste één van de volgende criteria van
toepassing is:
- verstoring of uitval van een vitale sector, dienst of product veroorzaakt economische of
maatschappelijke ontwrichting op (inter-)nationale schaal;
- verstoring of uitval leidt direct of indirect tot veel slachtoffers; de ontwrichting is van lange duur;
- het herstel kost relatief veel tijd en gedurende het herstel zijn vooralsnog geen reële alternatieven
voorhanden.
Er zijn in Nederland twaalf vitale sectoren, die samen drieëndertig vitale producten en diensten
24
leveren. Voorbeelden zijn energie, telecommunicatie en ICT, drinkwatervoorziening en
waterkwaliteit en -kwantiteit. Deze vitale sectoren zijn terug te vinden in het risicodiagram.
Daarnaast wordt onder vitale infrastructuur ook verstaan de vitale objecten. Gezien het vertrouwelijke
karakter van deze vitale objecten zijn deze risico’s niet opgenomen in het risicodiagram. De vitale
objecten zijn bekend bij betrokken bestuurders.

5.5 Verborgen risico´s
Er zijn een aantal risico’s die op iedere situatie van toepassing kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan
slechte bereikbaarheid, onvoldoende bluswatervoorziening of asbest. Het is echter niet mogelijk om
iedere woning in de regio te inventariseren op asbest. Het is ook niet mogelijk om iedere dag alle
wegen te controleren op bereikbaarheid. Het is wel mogelijk om hier procedureel rekening mee te
houden. Bijvoorbeeld door altijd tweezijdige bereikbaarheid te eisen of er bij branden rekening mee te
houden dat woningen tot en met 1978 asbesthoudende materialen kunnen bevatten.
Verder valt te denken aan de invloed van de media op incidenten. Tijdens extreme regenval op 28 juli
2014 kwam het water in Alphen aan den Rijn dermate hoog te staan, dat de dijk overstroomde. Door
de media werd een beeld geschetst van het incident alsof de dijk was doorgebroken. De impact van
het incident was relatief klein. Door de media aandacht leek het echter een grote ramp.
Deze ‘verborgen’ risico’s kunnen van een klein incident een grote calamiteit maken. Deze risico’s zijn
niet meegenomen in dit regionale risicoprofiel. Het is echter wel belangrijk dat hier aandacht aan
geschonken wordt in het regionaal beleidsplan (zie hoofdstuk 6. Vervolg ontwikkeling risicoprofiel).

24

‘Brochure Vitale Sectoren Infrastructuur’, Ministerie Veiligheid en Justitie, 25 juni 2010.
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6 Vervolg ontwikkeling risicoprofiel
Relatie risicoprofiel en beleidsplan en crisisplan
Dit risicoprofiel vormt de opstap voor het
regionaal beleidsplan waarin onder andere
beleidskeuzes ten aanzien van de prioritering
voor multidisciplinaire voorbereidingen worden
bepaald. Dit omvat zowel maatregelen op
organisatorisch niveau als praktische
voorbereidingen op scenario’s. De
Veiligheidsregio Hollands Midden dient
daarnaast ook een regionaal crisisplan
(organisatiestructuur voor de operationele
aansturing) te maken. Tussen deze twee
planfiguren en het regionaal risicoprofiel zit
een duidelijke relatie. Het risicoprofiel vormt
input voor beide plannen en andersom kunnen
ontwikkelingen t.a.v. beleidsplan en crisisplan
van invloed zijn op het risicoprofiel.
Dit houdt in dat dit, volgens de Wet
veiligheidsregio’s gemaakte, risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden aan verandering
onderhevig zal zijn. Met andere woorden, een risicoprofiel is nooit af.
Niet alleen nieuwe beleidsontwikkelingen zullen ertoe leiden dat het risicoprofiel aangepast dient te
worden, maar ook de risico’s zelf. Risico’s waar de regio zich goed op voorbereid, worden in de loop
der jaren misschien minder van belang. En in de loop der tijd kunnen nieuwe risico’s zich voor gaan
doen.
Om te bepalen welke risico’s de komende beleidsperiode opgepakt gaan worden, worden onder
andere de volgende vragen afgewogen:
− Uitkomst risico-inventarisatie (meegenomen in risicoanalyse)
− plaats in risicodiagram (waarschijnlijkheid en impact);
− generieke crisisorganisatie (verhouding risiconiveau en generieke basisvereisten
hulpverlening);
− bestuurlijke prioriteit (gerelateerd aan bestuurlijk afbreukrisico);
− (beleidsmatig) rendement (gerelateerd aan relatieve inspanningen);
− security en gevoeligheid (dreiging en kwetsbaarheid voor moedwillige verstoringen);
− voldoen aan landelijke doelstellingen en afspraken;
− wat doen we er al aan.
De uitkomst van deze vragen is van veel factoren afhankelijk, niet alleen van het risicoprofiel. Daarom
wordt het advies op basis van bovenstaande vragen opgenomen in een afzonderlijke notitie.
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Bijlage 1 Overzicht projectgroepleden
Het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Hollands Midden is tot stand gekomen door
medewerking van:
Projectleiding
Brandweer Hollands Midden

J. Vos-Smit

Projectgroep
Brandweer Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden
Veiligheidsbureau Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden
Bureau gemeentelijke crisisbeheersing
Brandweer Hollands Midden
GHOR Hollands Midden
Defensie
GHOR Hollands Midden

J. Vos-Smit
J. Helling
B. Achten
E. Stijger
E. Meijer
A. Heus-van den Berg
R. van Sabben
B. van der Heide
H. Lenten
I. van den Berg

Multidisciplinaire werkgroep risicobeheersing
Brandweer Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden
Bureau gemeentelijke crisisbeheersing
GHOR Hollands Midden
Politie Eenheid Den Haag

J. Vos-Smit
B. Vegt
A. Oosterlee
A. Heus-van den Berg
M. Roosjen
R. Smits

Diverse experts vanuit
Brandweer Hollands Midden
Politie eenheid Den Haag
GHOR Hollands Midden
Bureau gemeentelijke crisisbeheersing
Veiligheidsbureau Hollands Midden
GGD Hollands Midden
GHOR Rotterdam-Rijnmond (GAGS)
Provincie Zuid-Holland
Omgevingsdienst Midden-Holland
Omgevingsdienst West-Holland
Defensie
PWN waterleidingbedrijf
Dunea
Oasen
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Stedin
Alliander
Tennet
Gasunie
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Bijlage 2 Overzicht incidenttypen
Maatschappelijk
thema
Natuurlijke
omgeving

Crisistype

Incidenttype

overstromingen

overstroming vanuit zee
overstromingen door hoge rivierwaterstanden
vollopen van een polder/ dijkdoorbraak
bosbrand
heide, (hoog)veen- en duinbranden
koude golf, sneeuw en ijzel
hittegolf
droogte
storm en windhozen
extreme regenval
aanhoudende laaghangende mist
aardbeving
ongedierte
ziektegolf
grote brand in gebouwen met niet of verminderd
zelfredzame personen
grote brand in gebouwen met een grootschalige
publieksfunctie
grote brand in bijzonder hoge gebouwen of
ondergrondse bebouwing
brand in dichte binnensteden
instorting door explosie
instorting door gebreken in de constructie of fundering

natuurbranden
extreme
weersomstandigheden

Gebouwde
omgeving

Technologische
omgeving

aardbeving
plagen
dierziekten
branden in kwetsbare
objecten

instorting in grote
gebouwen en
kunstwerken
ongevallen met
brandbare /
explosieve stof in
open lucht
ongevallen met giftige
stof in open lucht

kernongevallen

ongeval vervoer weg
ongeval vervoer water
ongeval spoorvervoer
ongeval transport buisleidingen
ongeval stationaire inrichting
ongeval vervoer weg
ongeval vervoer water
ongeval spoorvervoer
ongeval transport buisleidingen
ongeval stationaire inrichting
ongeval A-objecten: centrales
ongeval A-objecten: nabije centrales
grensoverschrijdend
ongeval A-objecten: scheepvaart met kernenergie en
nucleair defensiemateriaal
ongeval B-objecten: vervoer grote eenheden
radioactief materiaal
ongeval B-objecten: overige nucleaire faciliteiten
brandklasse i
ongeval B-objecten: nucleaire faciliteiten brandklasse ii

12 maart 2015, vastgesteld
in DB
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden versie vastgesteld in DB

Pagina 37

ongeval B-objecten: overig vervoer en gebruik
nucleaire materialen (laboratoria etc.)
militaire treinen en transporten nucleaire materiaal
Vitale
infrastructuur en
voorzieningen

verstoring
energievoorziening
verstoring
drinkwatervoorziening

Verkeer en
vervoer

verstoring
rioolwaterafvoer en
afvalwaterzuivering
verstoring
telecommunicatie en
ICT
verstoring
afvalverwerking
verstoring
voedselvoorziening
luchtvaartincidenten

incidenten op water

verkeersincidenten op
land
incidenten in tunnels

Gezondheid

bedreiging
volksgezondheid

ziektegolf
Sociaalmaatschappelijke
omgeving

evenementen
verstoring openbare
orde

uitval olievoorziening
uitval gasvoorziening
uitval elektriciteitsvoorziening
uitval drinkwatervoorziening
problemen waterinname
verontreiniging in drinkwaternet
uitval rioleringssysteem
uitval afvalwaterzuivering
uitval voorziening voor spraak- en datacommunicatie

uitval afvalverwerking
uitval distributiecentra
incident bij start of landing op of om een
luchtvaartterrein
incident vliegtoestel bij vliegshows
incident waterrecreatie en pleziervaart
incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke
stoffen)
incident op ruim water
incident wegverkeer
incident treinverkeer
incidenten in treintunnels en ondergrondse stations
incident in wegtunnels
incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse
station
besmettingsgevaar via contactmedia (o.a. telefoon,
toetsenbord)
feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder
ziekteverschijnselen
besmettingsgevaar vanuit buitenland
besmettingsgevaar in eigen regio
dierziekte overdraagbaar op mens
ziektegolf besmettelijke ziekte
ziektegolf niet besmettelijke ziekte
paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en
demonstraties
rel rondom demonstraties en andere manifestaties
gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden
maatschappelijke onrust en buurtrellen
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Bijlage 3 Brzo bedrijven
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de aanwezige Brzo bedrijven in Veiligheidsregio
Hollands Midden.
Overzicht BRZO-bedrijven met bijzonderheden
Bedrijf en locatie
Bevoegd Gezag
PBZO
Wet Milieubeheer
/ VR
Akzo Nobel
Provincie
VR
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim

Omschrijving
Productie van verf met behulp van onder meer brandbare
vloeistoffen. Opslag van brandbare vloeistoffen in
tanks/terpen/IBC’s/vaten. Opslag van andere gevaarlijke
stoffen. Middels UPD’s zijn de brandbeveiligingsinstallaties
beoordeeld.
IB: Diverse blusgasinstallaties met risico voor
hulpverleningsdiensten. Gas is CO2 dus verdringing zuurstof
buiten gebouwen. Risicogebied is gemarkeerd. Plattegronden
beschikbaar bij portier en bedrijfsbrandweer.
Opslag vloeibare vetten in grote opslagtanks. Opslag in
verwarmde toestand (ca. 50 graden), vetten stollen na
vrijkomen. Vooral milieugevaar bij vrijkomen vetten. Het bedrijf
heeft alleen scenario’s welke mogelijk een bedreiging vormen
voor bodem en (oppervlakte)water, maar niet voor de mens.
Maatgevend scenario is niet van toepassing.

Dekker Tankopslag
IJsseldijk West 66
2935 AR Ouderkerk
aan den IJssel

Gemeente,
gemandateerd aan
omgevingsdienst

Diechemco
Containerweg 6
2742 RA
Waddinxveen
Katwijk Chemie
Snijderstraat 6
2222 BA Katwijk
Zuid Holland

Gemeente,
gemandateerd aan
omgevingsdienst

Helm Chemicals
Hoorn 75
2404 HH Alphen aan
den Rijn
Biesterfeld
Eikenlaan 20
2404 BR Alphen aan
den Rijn

Gemeente,
gemandateerd aan
omgevingsdienst
Gemeente,
gemandateerd aan
Provincie

PBZO

Opslag en overslag van gevaarlijke stoffen, onder meer
brandbaar, corrosief en giftig. Opslag voornamelijk in inpandige
tanks. Afvullen van spuitbussen. Opslag van spuitbussen in
PGS 15 opslagvoorziening. Opslag ADR 3 in inpandige opslag
met schuimblusinstallatie. Branddetectie- en
brandmeldinstallatie.

Draka Interfoam
Van den Endelaan 15

Provincie

PBZO

Productie van schuim voor matrassen. Opslag van geschuimd
halffabricaat. Opslag diverse gevaarlijke stoffen. Opslag

Gemeente Katwijk
vergunningverlener

VR

IB: Vloeistoffen in tanks kunnen verwarmd zijn.
Dit bedrijf heeft haar activiteiten beëindigd in december 2013.

PBZO

Opslag brandbare en giftige stoffen.
Productie van grondstoffen en werkzame stoffen voor
medicijnen. Bulkopslag in ondergrondse tanks. Opslag van
diverse gevaarlijke stoffen in IBC’s/vaten. Productie in
installaties van ca. 2000 liter, temperaturen van 100 graden of
meer in installaties.
IB: Vloeistoffen in installaties kunnen heet zijn.
Bedrijf heeft per september 2014 de opslag van gevaarlijke
stoffen beeindigd. De vergunning is ingetrokken.
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2182 ES Hillegom

Heineken
Burgemeester
Smeetsweg 1
2382 PH
Zoeterwoude

Vis b.v.
Tweede Bloksweg 54
2742 KK
Waddinxveen

Schouten olie
Gnephoek 4
2401 LP Alphen aan
den Rijn

TDI/MDI in grote tanks, inpandig, met CO2 blusinstallatie.
Overige hallen grotendeels voorzien van CO2 gasblusinstallatie
of sprinklerinstallatie. Voorzieningen voor neutralisatie van
TDI/MDI bij eventuele lekkage aanwezig. Lekkage bij lossen
wordt inpandig opgevangen.

Provincie

Gemeente,
gemandateerd aan
omgevingsdienst

Gemeente,
gemandateerd aan
omgevingsdienst

PBZO

PBZO

PBZO

IB: Bij gasblussing kan op delen van het terrein een verhoogde
concentratie CO2 optreden met verdringing van zuurstof. Bij
CO2 blussing alleen terrein betreden met ademlucht.
Ook buiten het hek, maar nog op de inrichting, kan een
verhoogde concentratie CO2 en verdringing van zuurstof
optreden. Dit gebied is aangegeven.
Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van ammoniak. Daarom
zijn er opslagtanks, gevulde leidingen en koelinstallaties met
ammoniak op het terrein. Er zijn verschillende
brandbeveiligingsinstallaties en maatregelen: onder meer
automatische sprinkler rondom ammoniakopslagtanks,
inbloksystemen, detectie, noodorganisatie e.a.
Ammoniak in koelinstallatie ca. 120 ton. Leidingen met
ammoniak in leidingbrug over terrein. Er is opslag van CO2.
IB: Bij inpandige lekkage van ammoniak, volg de procedure. Bij
uitpandige lekkage, overweeg waterschermen. Bij
ammoniakplas op de grond, voorzichtig zijn met water omdat de
plas daardoor kan opwarmen en daardoor meer uitdamping kan
ontstaan.
Opslag brandbare gassen in tanks, onder meer propaan en
butaan. Opslag zuurstof in tank. Opslag gasflessen in open
opslag. Vulpunten voor gasflessen. Opgeslagen flessen zijn
voor grootste deel leeg of bevatten kleine hoeveelheid.
IB: Bij brand of lekkage voorzichtig benaderen en verkennen.
Houdt voldoende afstand totdat situatie duidelijk is.
Opslag diesel in tanks. Ca. 4 miljoen liter diesel. N.a.v. de Brzo
inspecties zijn er aanpassingen gemaakt aan de
brandbeveiligingsvoorzieningen. Deze aanpassingen zijn
doorgevoerd.
IB: Er zijn voorzieningen voor koeling en blussing van de tanks.
Controleer bij een relevant incident of de voorzieningen in
werking zijn gesteld door het bedrijf. Zo niet, laat een
medewerker van het bedrijf komen. In uiterste nood overweeg
zelf de installatie in werking te zetten o.b.v. aanwezige
instructies.
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Overige bedrijven met gevaarlijke stoffen
Deze lijst is niet gerelateerd aan het Brzo. Dit is een eerste aanzet om PGS 15 bedrijven en andere bedrijven
met relevante hoeveelheden gevaarlijke stoffen in kaart te brengen.
Bedrijf
Mavom
Handelsweg 6
2404 CD Alphen aan den Rijn

Bevoegd gezag
Provincie, gemandateerd
aan omgevingsdienst

Bijzonderheden
Opslag en productie van gevaarlijke stoffen.
Blusinstallatie: Hi-ex outside air schuimblusinstallatie.
PGS 15

Kluthe
Productieweg 8
2404 CC Alphen aan den Rijn

Gemeente, gemandateerd
aan omgevingsdienst

Avery Dennison
H.A. Lorentzweg 2
2408 AT Alphen aan den Rijn
Wesseling transport
Anton Philipsweg 20
2171 KX Sassenheim
Beckers
Kalkbranderstraat 2
2222 BH Katwijk Zuid Holland
Croda
Buurtje 1
2802 BE Gouda

Provincie namens
gemeente
vergunningverlener
Gemeente, gemandateerd
aan omgevingsdienst

Opslag en productie van gevaarlijke stoffen,
voornamelijk verf en aanverwante producten. PGS 15
Bedrijf zit in proces van verhogen van de
brandveiligheid. Borging hiervan vindt plaats in de
milieuvergunning.
Opslag gevaarlijke stoffen. PGS 15, PGS 29.

Avery Dennison
Rijndijk 86
2394 AJ Hazerswoude
Bentfield
Amperestraat 12
2181 HB Hillegom

Gemeente, gemandateerd
aan omgevingsdienst

Spuitbussen opslag in beperkte hoeveelheden in
opslagvoorziening. PGS 15 opslag met voorzieningen.

Gemeente Katwijk
vergunningverlener

Ammoniak koelinstallatie.

Provincie

Opslag en productie van gevaarlijke stoffen, onder meer
opslag methanol. Twee opslagloodsen met gevaarlijke
stoffen. PGS 15 opslagvoorzieningen.
Sprinklerinstallatie als extra beveiliging, niet
gecertificeerd.
Bedrijf heeft een eigen noodorganisatie, deze is in de
milieuvergunning geborgd.
Opslag gevaarlijke stoffen, onder meer Hexaan.

Gemeente, gemandateerd
aan omgevingsdienst

PGS 15 opslag
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Bijlage 4 Impactbeoordeling
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de gebruikte impactcriteria. Deze criteria zijn
gebruikt om de impact van ieder risico te bepalen, in termen van beperkt gevolg – aanzienlijk gevolg
– ernstig gevolg – zeer ernstig gevolg – catastrofaal gevolg.
Per vitaal belang worden de bijbehorende criteria aangegeven. Per criterium is de definitie
opgenomen en de indicatoren voor het meten van het betreffende impactcriterium.
Vitaal belang 1. Territoriale veiligheid
Impactcriterium 1.1. Aantasting van de integriteit van het grondgebied
Definitie:
Het feitelijke of functionele verlies van, dan wel het buiten gebruik zijn van, dan wel
het verlies van zeggenschap over delen van de regio.
Indicatoren:
Oppervlakte van het bedreigde of aangetaste gebied
Tijdsduur gedurende welke het gebied wordt bedreigd of aangetast
Bevolkingsdichtheid van het betreffende gebied
Vitaal belang 2. Fysieke veiligheid
Impactcriterium 2.1 Doden
Definitie:
Dodelijk letsel, direct overlijden of vervroegd overlijden binnen een periode van 20
jaar.
Indicatoren:
Het aantal doden als gevolg van het incident
Het tijdstip van overlijden
Impactcriterium 2.2 Ernstig gewonden en chronisch zieken
Definitie:
Letsel gevallen behorend tot categorie T1 en T2, en personen met langdurige of
blijvende gezondheidsproblemen zoals ademhalingsklachten, ernstige verbrandingen
of huidaandoeningen, gehoorbeschadiging, lijden aan oorlogssyndroom. Slachtoffers
behorend tot categorie T1 of T2 hebben onmiddellijk medische hulp nodig en
behandeling dient binnen 2 uur aan te vangen (T1) dan wel moeten continu bewaakt
worden met een behandeling binnen 6 uur (T2).
Chronisch zieken zijn personen die gedurende lange periode (>1 jaar) beperkingen
ondervinden: medische zorg nodig hebben, niet of gedeeltelijk kunnen deelnemen
aan het arbeidsproces, door hun ziekte belemmering ervaren in het sociale
functioneren.
Indicatoren:
Aantal chronisch zieken
Aantal ernstig gewonden
Impactcriterium 2.3 Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)
Definitie:
Blootstelling aan extreme weer- en klimaatomstandigheden, alsmede het gebrek aan
voedsel, drinkwater, energie, onderdak of anderszins primaire levensbehoeften.
Indicatoren:
Aantal getroffenen
Tijdsduur
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Vitaal belang 3. Economische veiligheid
Impactcriterium 3.1 Kosten
Definitie:
Euro’s in termen van herstelkosten voor geleden schade, extra kosten en gederfde
inkomsten.
Indicatoren:
Materiële schaden en kosten
Gezondheid schaden en kosten
Financiële schaden en kosten
Kosten van bestrijding, hulpverlening en herstel
Vitaal belang 4. Ecologische veiligheid
Impactcriterium 4.1 Langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna)
Definitie:
Langdurige of blijvende aantasting van de kwaliteit van het milieu, waaronder
verontreiniging van lucht, water of bodem, en langdurige of blijvende verstoring van
de oorspronkelijke ecologische functie, zoals het verlies van soortendiversiteit flora en
fauna, het verlies van bijzondere ecosystemen, overrompeling door uitheemse
soorten.
Indicatoren:
Aantasting van natuur- en landschappelijke gebieden die als beschermwaardig zijn
aangewezen
Aantasting van het milieu in algemene zin, ook buiten de genoemde natuur- en
landschappelijke gebieden
Vitaal belang 5. Sociale en politieke stabiliteit
Impactcriterium 5.1 Verstoring van het dagelijks leven
Definitie:
De aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en samen te komen op publieke
plaatsen en in openbare ruimten, waardoor de deelname aan het normale
maatschappelijke verkeer wordt belemmerd.
Indicatoren:
Geen onderwijs kunnen volgen
Niet naar het werk kunnen gaan
Geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen als de voor sport,
cultuur of gezondheidszorg
Verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en uitval van openbaar
vervoer
Niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens winkelsluiting
Impactcriterium 5.2 Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur
Definitie:
De aantasting van het functioneren van de Nederlandse overheid, in het bijzonder de
lokale en regionale overheid, en haar instituties en/of de aantasting van rechten en
vrijheden en andere kernwaarden verbonden aan de Nederlandse democratie en
vastgelegd in de grondwet.
Indicatoren:
aantasting van het functioneren van de politieke vertegenwoordiging
aantasting van het functioneren van het openbaar bestuur
aantasting van het functioneren van het financiële stelsel
aantasting van de openbare orde en veiligheid
aantasting van vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, vereniging,
kiesrecht, etc.)
aantasting van geaccepteerde Nederlandse waarden en normen zoals gebruikelijk in
het maatschappelijk verkeer dan wel vastgelegd in wetgeving
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Impactcriterium 5.3 Sociaal psychologische impact
Definitie:
Gedragsmatige reactie van de bevolking die door uitgingen van angst en woede
(mogelijk ook vermengd met verdriet en afschuw) worden gekarakteriseerd en
waaraan de media aandacht besteden. Deze uitingen kunnen komen van personen
die direct worden getroffen, en van de rest van de bevolking, en moeten
waarneembaar zijn (d.w.z. hoorbaar, zichtbaar, leesbaar).
Indicatoren:
Perceptie van het incident (o.a. onbekendheid, onzekerheid)
Verwachtingspatroon rond het incident (o.a. mate van gevoelde verwijtbaarheid)
Handelingsperspectief voor getroffenen bij het incident
Vitaal belang 6. Veiligheid van cultureel erfgoed
Impactcriterium 6.1 Aantasting van cultureel erfgoed
Definitie:
De beschadiging, vernietiging of verdwijning van materiële sporen of getuigenissen
uit het verleden in het heden die de samenleving om redenen van o.a. collectieve
herinnering en identiteitsbehoud dan wel identiteitsvorming van belang acht om te
bewaren, te onderzoeken, te presenteren en over te informeren.
Indicatoren:
Er is sprake van uniciteit
Er is sprake van aantasting van de identiteit
Er is sprake van aantasting van de harmonie en/of waarde en/of samenhang van een
groter geheel door de aantasting van het object als deel van dat geheel
Er zijn beperkte mogelijkheden tot restauratie
Het betreft bronmateriaal
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Bijlage 5 Risicoanalyse
De risico-inventarisatie (zie hoofdstuk 4) geeft een overzicht van alle risico’s die zich in de regio
Hollands Midden voor kunnen doen. Een deel van de risico’s is uitgewerkt in de risicoanalyse. Het
gaat om een diepere analyse van de risico’s. Deze analyses zijn ervoor bedoeld om inzichtelijk te
maken wat de gevolgen van een risico kunnen zijn.
Niet alle risico’s kennen dezelfde impact en waarschijnlijkheid. Het is bijvoorbeeld zeer
onwaarschijnlijk dat zich een aardbeving voordoet in de regio, maar des te meer waarschijnlijk dat er
een incident tijdens een evenement plaatsvindt. Op basis van de expertbijeenkomsten is ervoor
gekozen de risicoanalyse uit te voeren voor de crisistypen met een hoge impact en/of waarschijnlijk
en/of waar mogelijk specifieke voorbereiding vanuit de veiligheidsregio voor gewenst is (zie paragraaf
4.5):
• Bedreiging volksgezondheid (dierziekten overdraagbaar op mens)
• Evenementen
• Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
• Incidenten met giftige stof in open lucht
• Incidenten in tunnels
• Natuurbranden
• Overstromingen
• Verstoring energievoorziening
• Verstoring drinkwatervoorziening
• Verstoring openbare orde
• Verstoring telecommunicatie en ICT
• Ziektegolf
De analyse is opgebouwd uit een algemene toelichting over de context van het crisistype. Vervolgens
wordt ingegaan op de mogelijke impact en waarschijnlijkheid die een incident binnen dit crisistype
heeft. De uitkomsten van de analyse worden verwerkt tot de positie op het risicodiagram. De positie
op het risicodiagram geeft een bandbreedte, waarbinnen incidenten binnen dit crisistype zich zullen
bevinden.

5.1 Bedreiging volksgezondheid
In de landelijke handreiking Regionaal Risicoprofiel worden verschillende incidenttypen benoemd die
onder dit crisistype vallen. Bij besmettingsgevaar binnen de veiligheidsregio wordt met name gedacht
aan dierziekten. Daarom wordt hier verwezen naar het incidenttype "Dierziekte overdraagbaar op
mens". Zeer besmettelijke dierziekten kunnen zich verspreiden onder dieren. Bovendien zijn er
dierziekten die overdraagbaar zijn of kunnen worden op mensen. Dierziekten die overdraagbaar zijn
van dier op mens worden zoölogen genoemd. Een zoönose is een infectieziekte waarbij mensen door
dieren besmet worden. Voorbeelden hiervan zijn Q-koorts, vogelgriep en BSE.
Zoönosen kunnen ook overspringen van (wilde) dieren in de vrije natuur. Het merendeel van de
zoönosen is afkomstig van dieren in de vrije natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Ziekte van Weil
of om de Ziekte van Lyme. Zoönosen zijn zeer divers en elke uitbraak is uniek. Voorbeeld: een
uitbraak kan sterk lokaal voorkomen (teken in een park), regionaal (Q-koorts-uitbraak) of zelfs
(inter)nationaal (grieppandemie met een vogelgriepvirus).
Grootschalige uitbraken van dierziektes hebben socio-economische gevolgen of gevolgen voor de
volksgezondheid. Dergelijke crises hebben over het algemeen een lange doorlooptijd. De eerste
besmettingen kunnen verspreid zijn over enkele weken. Na bestrijding van de ziekte en
ziektehaarden (gedurende enkele maanden) kan zekerheid over het uitblijven van nieuwe
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ziekteverschijnselen na de laatst geconstateerde besmetting nog enkele maanden uitblijven. Het
verloop van de crisis kan een grote impact hebben op de getroffen bedrijven en hun eigenaren.
De Nederlandse veesector wordt intensief gecontroleerd op ziekten door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Bij ziekte worden passende maatregelen genomen. Een geconstateerde
besmetting leidt tot ruiming van het vee, grote economische schade en mogelijk verlies van het eigen
bedrijf. Verdenking heeft tevens aanzienlijke consequenties, omdat een bedrijf wordt geïsoleerd en
transporten worden verboden. Ook de emotionele impact is groot, omdat (schijnbaar) gezonde dieren
worden geruimd en door transportverboden ook sociale structuren onder druk komen te staan.
5.1.1 Beoordeling impact
Indien een besmettelijke dierziekte wordt geconstateerd, wordt het gebied rondom de bron afgesloten
voor de omgeving. De omvang van het afgesloten gebied is afhankelijk van de ziekte. Het
vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet
materiaal zoals mest. Bij Q-koorts zijn besmette melkgeiten en melkschapen de belangrijkste bron
van de ziekte bij mensen. Verder is het mogelijk dat landelijk maatregelen worden getroffen, zoals
een ophok- en afschermplicht, verbod op het houden van wedstrijden en tentoonstellingen of een
vervoersverbod.
Het aantal mensen dat (mogelijk) besmet raakt is verschillend per ziekte. Nederland kent een relatief
hoge bevolkingsdichtheid en veel veehouderijen. Deze factoren maken dat een besmetting zich snel
kan verspreiden. Het aantal personen dat besmet wordt kan snel oplopen. Bij de uitbraak van Qkoorts in Nederland in 2009 raakten dat jaar 2354 personen besmet, waarvan er 7 zijn overleden.
25
Sinds 2007 zijn ruim 4500 personen besmet en zijn 25 personen overleden . Bij de uitbraak van
vogelgriep in 2003 zijn naar schatting 1000 mensen besmet geraakt met het vogelgriepvirus. Hierbij is
1 persoon overleden.
De impact op economische veiligheid is afhankelijk van de aard en de grote van het effectgebied van
de besmetting. De kosten worden veroorzaakt door het ruimen van vee, vaccinaties, maar ook
derving van omzet bijvoorbeeld omdat vee niet meer vervoerd kan worden in het geval van een
vervoersverbod. In 2003 werd een derde van de totale pluimveestapel van Nederland vernietigd in
verband met vogelgriep. De directe schade was volgens de brancheorganisatie voor
pluimveehouders NVP 300 miljoen euro.
Het dagelijks leven kan op verschillende manieren verstoord worden. Het kan zijn dat de overheid
bepaald restricties oplegt om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, denk hierbij aan een
vervoersverbod voor vee. Daarbij is het mogelijk dat een (beperkte) voedselschaarste ontstaat, omdat
bijvoorbeeld eieren niet meer geconsumeerd mogen worden.
5.1.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Het is zeer voorstelbaar dat een uitbraak plaatsvindt van een dierziekte die overdraagbaar is op
mensen. Jaarlijks wordt bij bedrijven een dierziekte vastgesteld die een bedreiging vormt voor de
volksgezondheid. Veelal blijven de gevolgen beperkt door adequaat overheidsoptreden, echter is
besmetting van mensen niet uit te sluiten.

25

Bron: RIVM (2015), Hoe vaak komt Q-koorts voor? (per 31 december 2014)
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5.2 Evenementen
Het organiseren van (grote) publieksevenementen neemt de laatste jaren landelijk en zeker ook in
VRHM toe. In ieder publieksevenement schuilt een risico voor de openbare orde en veiligheid.
Bezoekers van evenementen zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. De gemeente,
verbindt, als vergunningverlenende instantie, aan de vergunning voorschriften om mogelijke risico’s
voor veiligheid en gezondheid van burgers zo veel mogelijk te beperken.
Dat publieksevenementen niet zonder risico’s zijn en dat zich in de praktijk ernstige calamiteiten
kunnen voordoen is de afgelopen jaren helaas diverse malen gebleken. De VRHM wil zich hierop
voorbereiden en heeft een rol bij het bevorderen van de veiligheid bij risicovolle evenementen.
Hiertoe heeft de VRHM het Kader Evenementenveiligheid Hollands Midden opgesteld. Het kader
beschrijft de werkwijze waarop gemeenten en hulpverleningsdiensten in de Veiligheidsregio Hollands
Midden met evenementenveiligheid omgaan. Het bevat het proces vanaf het bepalen van de
behandelaanpak van een evenement tot en met het houden en evalueren van een evenement.
De VRHM verstaat onder het begrip ‘evenement’: Elke (voor publiek toegankelijke) verrichting van
(grootschalig) vermaak waarbij veiligheidsaandacht van de hulpverleningsdiensten wordt gevraagd.
Of een evenement risicovol is, is afhankelijk van het activiteitenprofiel, ruimtelijk profiel en het
publieksprofiel.
Publieksprofiel
Het type bezoeker speelt een belangrijke rol bij de risicobepaling. Op welke bevolkingscategorieën
richt het evenement zich? Wat weten we van deze categorieën bezoekers? Is het aannemelijk,
voorspelbaar of bekend dat bepaalde specifieke – bij politie en justitie bekende – groepen een
evenement zullen bezoeken? Denk aan:
o te verwachten opkomst en massaliteit van het publiek
o leeftijdsopbouw van het publiek
o kennis over en ervaring met bezoekers
o aanwezigheid van publiek als toeschouwer of als deelnemer
o aanwezigheid van rivaliserende groepen of groepen met verschillende
o belangen
o eventueel gebruik van verdovende middelen of alcohol
o conditie-/gezondheidstoestand van deelnemers en publiek
o doel/verwachting van het publiek
o gedrag van bezoekers
o geestelijke en emotionele conditie van bezoekers.
Ruimtelijk profiel
Het evenemententerrein is niet altijd duidelijk herkenbaar gescheiden van de openbare ruimte. Dit is
ook niet altijd gewenst. Bij mobiele evenementen is de grens tussen evenemententerrein en publiek
domein vaak diffuus. Bij zulke evenementen is er dan ook eerder sprake van een moeilijk
beheersbare locatie. Bij afgesloten (veelal particuliere) ruimten is het weer gemakkelijker. Ook de
fysieke omgevingskenmerken doen ertoe: een bouwplaats met stenen langs de route, een
veranderde verkeerssituatie kunnen de risico’s ten opzichte van eerdere edities van het evenement
vergroten. Denk verder aan de stroomvoorziening, watervoorziening, en voorzieningen op het vlak
van crisisbeheersing en communicatie.
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Gerelateerd aan de locatie is de bereikbaarheid van het evenement. Daarbij gaat het in de eerste
plaats om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Daarnaast om de bereikbaarheid voor zowel
bezoekers per openbaar vervoer als voor bezoekers met eigen vervoer.
Onderdeel van de risico-inschatting zijn ook de weersomstandigheden. Zeer warm weer kan er
bijvoorbeeld toe leiden dat de gemoederen sneller verhit raken en dat alcoholgebruik sneller uitloopt
op ordeverstoringen. Een regenbui kan daarentegen het animo om de orde te verstoren temperen.
Evenementen onder winterse omstandigheden leveren meer fouilleringsproblemen op. Er dient
rekening gehouden te worden met de temperatuur van lucht en water (bij sport), windsnelheid en
gevoelstemperatuur.
Activiteitenprofiel
Iedere activiteit brengt specifieke risico’s met zich mee. Bij concerten is de kans op geluidsoverlast
vanzelfsprekend groter dan bij schaakkampioenschappen. Indien een evenement samenvalt met
andere evenementen, manifestaties, vieringen of gebeurtenissen kunnen eerder ordeverstoringen
optreden. Hierbij wordt ook gekeken naar de tijdsduur en het tijdstip van het evenement. Als een
evenement na zonsondergang start of eindigt, kan dit het politieoptreden bij eventuele
ordeverstoringen bemoeilijken. Binnen het activiteitenprofiel wordt ook nadrukkelijk gekeken naar
historische gegevens. Aan de hand van de volgende gegevens kan een redelijk nauwkeurig beeld
worden geschetst van wat te verwachten valt:
o het historische verloop van hetzelfde evenement over de afgelopen vijf jaar;
o het historische verloop van vergelijkbare evenementen;
o het verloop van vergelijkbare evenementen in andere steden.
Ook wordt gekeken naar eerdere ervaringen met de organisator. Indien de organisator er in het
verleden blijk van heeft gegeven zich goed aan de afspraken te houden, neemt daarmee de
voorspelbaarheid van het verloop van een evenement toe en nemen de risico’s af.
5.2.1 Beoordeling impact
Afhankelijk van de eerder genoemde profielen kunnen incidenten bij evenementen lijden tot
risicovolle situaties. De randvoorwaarden voor het ontstaan van een risicovolle situatie zijn: veel
mensen op een kleine oppervlakte, beperkte bewegingsruimte/vluchtmogelijkheden en een
‘triggerincident’. Een trigger zet de menigte in gang. Dit kan een plotseling optredend incident zijn
zoals een explosie, een snel ontwikkelende brand, schietpartij, stroomuitval of een technisch defect.
Onrust kan daarnaast ook ontstaan door berichtgeving (gerucht) over een dreiging (bijvoorbeeld een
bommelding). Een voorbeeld van onrust is de ‘Damschreeuwer’. In 2010 werd de dodenherdenking
op de Dam verstoord toen tijdens de twee minuten stilte een man aan de Rokinzijde plotseling met
zijn handen opgeheven begon te prevelen en vervolgens te schreeuwen. Er ontstond onrust en
mensen probeerden te vluchten; dranghekken werden door de mensenmassa's omgeduwd, en het
lawaai daarvan veroorzaakte nog meer onrust.
Het is voorstelbaar dat bij grotere incidenten tijdens evenementen gewonden vallen. Door een trigger
willen de aanwezigen zo snel mogelijk de locatie verlaten, waarvoor mogelijk onvoldoende
vluchtwegen beschikbaar zijn. Daardoor kunnen mensen in de verdrukking komen en onwel worden.
Een voorbeeld hiervan is de verdrukking bij de Love Parade in Duisberg (2010). Door een te smalle
toegangsweg, met tegengestelde bezoekersstromen, kwamen 21 mensen door overleden,
veroorzaakt door samendrukking van de borstkas. Een ander voorbeeld van een evenement waarbij
dodelijke slachtoffer vallen is Haaksbergen (2014). Een monstertruck reed hierbij in op het publiek en
veroorzaakte drie doden en tientallen gewonden.
Mensen kunnen in de verdrukking raken, onder de voet worden gelopen en stikken als gevolg van de
stuwing en verdrukking. Hiernaast kunnen doden en gewonden ook nog veroorzaakt worden door
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een trigger incident, bijvoorbeeld wanneer een kleine explosie het trigger incident is. Bijvoorbeeld de
paniek bij de Love Parade in Duisberg (2010) veroorzaakte 21 doden en honderden gewonden. De
oorzaak was een te smalle toegangsweg.
Extreme weersomstandigheden kunnen bij evenementen zorgen voor risicovolle situaties.
Voorbeelden hiervan zijn Dance Valley (2001) en Pinkpop (2014). Als mensen onvoldoende
voorbereid zijn op de weersomstandigheden kan dit bij bijvoorbeeld regenval, leiden tot onderkoeling.
De economische impact van een evenement kan groot zijn. Evenementen kunnen een economische
stimulans bieden voor de (lokale) economie (extra toeristen, hotelovernachtingen, horeca, etc.). Bij
incidenten kunnen de kosten anderzijds snel oplopen, bijvoorbeeld door vernielingen.
Verstoring dagelijks leven is klein. De mensen die op het evenement aanwezig zijn zullen niet gelijk
naar huis kunnen. Verder zal de omgeving van het evenement ook afgezet worden door de politie.
Hierdoor is het mogelijk dat wegen of eventuele stations in de omgeving verstoord worden. De
politiek bestuurlijke impact kan groot zijn, bijvoorbeeld als er problemen blijken te zijn met de
afgegeven evenementenvergunning.
5.2.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
De afgelopen jaren hebben zich diverse incidenten voorgedaan bij evenementen. Dit zijn zowel kleine
incidenten als opstootjes, als grote incidenten zoals tijdens de Dodenherdenking (2010), Duisburg
(2010) en Haaksbergen 2014). Dergelijke incidenten kunnen, ondanks alle inspanningen van
hulpverleningsdiensten, mogelijk ook plaatsvinden bij evenementen in Hollands Midden.

5.3 Incidenten in tunnels
De bouw van ondergrondse constructies neemt in Nederland een vlucht. De complexe opbouw van
Nederland maakt het noodzakelijk dat infrastructuur meer dan vroeger onder de grond wordt
aangelegd, zodanig dat contact met kwetsbare natuur en bevolking wordt vermeden. De
aanwezigheid van nautische obstakels, zoals rivieren en zeearmen, dwingt tot ondertunneling. Na de
grote tunnelbranden in de Mont-Blanc tunnel op 24 maart 1999, de Tauerntunnel twee maanden later
en de treinbrand in de Channeltunnel is de aandacht voor de veiligheid van tunnels sterk
toegenomen.
In Hollands Midden kennen we twee verschillende soorten tunnels, tunnels voor wegverkeer en
tunnels voor spoorverkeer. Bij incidenten in tunnels is het vanwege de gesloten constructie vaak
moeilijker om de nodige hulp te verlenen dan bij een ongeluk in een ‘open’ bovengrondse omgeving.
Bij een ongeluk in een tunnel waarbij bijvoorbeeld brand ontstaat zijn de consequenties veel groter
dan bij een ongeval buiten de tunnel. In de besloten ruimte van de tunnel kan de rook en hitte moeilijk
weg, hierdoor zal de hitte en rook opbouw een groot gevaar zijn voor de bestuurders van de
voertuigen of reizigers en voor de hulpverleners. Door middel van preventieve en preparatieve
maatregelen (o.a. vluchtwegen, detecteersystemen, bluswater, blusmiddelen en/of ventilatie) wordt er
in het algemeen een situatie gecreëerd dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en dat de
hulpdiensten het incident op een veilige manier kunnen bestrijden.
De veiligheid van een tunnel wordt niet alleen bepaald door de technische voorzieningen. Ze wordt
vooral ook bepaald door de wijze waarop de tunnel in de gebruiksfase wordt geëxploiteerd: de
organisatorische maatregelen. De tunnelbeheerder is verantwoordelijk voor een veilige en vlotte
doorstroming van het verkeer. Door middel van passende verkeersmaatregelen moet hij de kans op
een ongeval zo klein mogelijk maken.
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Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe tunnel in Hollands Midden, als
onderdeel van de RijnlandRoute. De veiligheidsregio is in dit traject al vroeg betrokken om de
veiligheid te borgen. In de Nederlandse tunnelwetgeving (Warvw 2013) is de norm voor de interne
veiligheid van weg(tunnel)gebruikers vastgelegd. In de bijbehorende regeling (Rarvw 2013) is ook de
methodiek waarmee dit moet worden getoetst voorgeschreven: de kwantitatieve risicoanalyse (QRA)tunnels. Bij nieuwbouw dient met deze risicoanalyse al in een vroegtijdig stadium (planfase) te
worden aangetoond dat de tunnel aan de norm zal voldoen. De risicoanalyse en bijbehorende
rapportage maken onderdeel uit van het tunnelveiligheidsplan, dat wordt opgesteld ten behoeve van
de planologische beslissing. Ook in het bouwplan (op te stellen in de ontwerpfase, ten behoeve van
de omgevingsvergunning ) en het veiligheidsbeheerplan (op te stellen in de bouwfase, ten behoeve
van de openstellingvergunning)worden de resultaten van de risicoanalyse opgenomen. De
scenarioanalyse vormt geen onderdeel meer van het tunnelveiligheidsplan en het bouwplan en wordt
niet meer toegepast om het veiligheidsniveau te toetsen. Wel kan het waardevolle inzichten
opleveren voor de plannen en procedures ten aanzien van calamiteitenbestrijding. De
scenarioanalyse is daarom nog wel verplicht als onderdeel van het Veiligheidsbeheerplan, als input
voor het calamiteitenbestrijdingsplan.
Een wegtunnel zal op dit moment altijd meer en andere risico’s opleveren voor de gebruiker dan
wanneer hij over een normale open weg zal rijden. De effecten van een incident of ongeval in een
tunnel kunnen in korte tijd escaleren door het ontsnappen van rook en giftige of bijtende stoffen. Door
de beslotenheid van de tunnel zullen mensen zelfstandig moeten vluchten naar een veilige plaats die
veelal tientallen meters lopen is. Dit in tegenstelling met de openlucht waar mensen slechts enkele
stappen achteruit hoeven te doen om zichzelf veilig te stellen. Voor de hulpdiensten is een incident in
een tunnel beduidend ingewikkelder. De ruimte is beperkt, toegangswegen langer en de
escalatiekans is groot
5.3.1 Beoordeling impact
De beperkte bereikbaarheid en toegankelijkheid tot incidenten in tunnels vormen vaak een
belemmering voor de inzet van hulpverleners. In geval van brand kan een snelle brandontwikkeling,
de vrijkomende hitte en het slechte zicht door de vele rook de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in
tunnels bijzonder lastig maken. Hierdoor is het voorstelbaar dat incidenten in tunnels kunnen leiden
tot veel slachtoffers.
De economische impact van een incident in een tunnel kan groot zijn. Niet alleen kan schade
ontstaan aan de tunnel zelf, maar ook doordat de tunnel (tijdelijk) niet gebruikt kan worden. Voor
wegtunnels is een omleidingroute mogelijk, maar zal leiden tot extra verkeershinder in de omgeving.
In het geval van de Groene Hart Tunnel zal het HSL treinverkeer uitvallen. Dit alles bij elkaar zal
bijdragen aan een verstoring van het dagelijks leven in de regio.
5.3.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
De afgelopen jaren hebben zich in Nederland kleine ongevallen in tunnels voorgedaan. Gezien de
preventieve en preparatieve maatregelen (o.a. vluchtwegen, detecteersystemen, bluswater,
blusmiddelen en/of ventilatie) wordt de waarschijnlijkheid van een groot incident verkleind.
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5.4 Incidenten met brandbare/explosieve stof in open lucht
Met dit incidenttype wordt bedoeld een incident met gevaarlijke stoffen waarbij een hevige brand
en/of explosie plaatsvindt. Dit incidenttype kan worden veroorzaakt door gassen, vloeistoffen of vaste
stoffen. Als gevolg van het incident kan een fakkelbrand, plasbrand, gaswolkbrand/explosie of een
boiling liquid expanding vapour explosion (bleve) ontstaan. Een incident kan plaatsvinden bij een
stationaire inrichting waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen maar ook tijdens het transport van
gevaarlijke stoffen. In Hollands Midden vindt dit transport plaats over de weg, het water, het spoor en
door buisleidingen.
Voor de opslag, overslag, gebruik en productie van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen is wet- en
regelgeving. Het doel hiervan is om risico’s te minimaliseren en te beheersen. Bedrijven moeten
inspanningen verrichten om incidenten te voorkomen. Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen
is wet- en regelgeving om risico’s te minimaliseren en te beheersen. Ook vervoerders zijn verplicht
inspanningen te verrichten om incidenten te voorkomen.
Bij een bleve dient onderscheid gemaakt te worden tussen een warme en koude bleve. Een koude
bleve ontstaat door mechanische impact op een drukvat (gevuld met tot vloeistof verdicht gas). De
drukgolf volgt gelijk op het incident. Een koude bleve kan gevolgd worden door een gaswolk
ontbranding indien het een brandbaar gas betreft. Een warme bleve ontstaat bijvoorbeeld wanneer de
tankwagen wordt aangestraald, waardoor de tank wordt verwarmd. Vervolgens bezwijkt de
tankwandconstructie en ontstaat een warme bleve. Door de aanwezigheid van vuur en hitte zal de
brandbare vloeistof ontsteken en een grote vuurbal met grote hittestraling en uitstraling naar de
omgeving tot gevolg hebben. Daarbij kunnen ruiten breken met kans op (dodelijke) scherfwerking.
Een fakkelbrand is een brandend gas of brandende vloeistof onder druk. De fakkelbrand ontstaat
door uitstroom door een gat in de leiding of tankwand. Het gat wordt veroorzaakt door de impact van
massa op de leiding of tankwand. Het uitstromend gas of de vloeistof raakt in brand en creëert zo de
fakkelbrand. De fakkelbrand ontstaat vrijwel gelijk na de impact. Hiernaast maakt een fakkelbrand
veel geluid.
Een plasbrand wordt veroorzaakt door het ontbranden van gelekte brandbare vloeistof. De
plasbrand kan direct na het incident ontstaan of in een later stadium. Oorzaak is een mechanische
impact of het falen van veiligheidsvoorzieningen. Hitte, roetwolken en vuurverschijnselen zijn
kenmerkend voor een plasbrand.
Een gaswolkontbranding wordt veroorzaakt door vertraagde ontsteking van ontsnapte brandbare
gassen of verdampte brandbare vloeistoffen. Een gaswolkontbranding ontstaat door ontsnapping van
brandbare gassen na mechanische impact of het falen van veiligheidsvoorzieningen. De omvang
wordt bepaald door hoeveelheid vrijgekomen stof. Een gaswolkexplosie volgt wanneer een explosief
mengsel zich heeft gevormd (van een brandbaar gas) dat ontstoken wordt. Een gaswolkexplosie
wordt veroorzaakt door het ontsteken van een explosief mengsel van gas dat na een incident
ontsnapt. (mechanische impact) bij opsluiting, het falen van veiligheidsvoorzieningen of door
overdruk. Een gaswolk explosie kan tot enkele minuten na het incident plaatsvinden.
De effecten van dergelijke incidenten zijn hittestraling en overdruk. Deze effecten kunnen
slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. Hittestraling is in combinatie met de
blootstellingduur bepalend voor het slachtoffer- en het schadebeeld.
Tot slot is de effectiviteit van het repressief optreden van de hulpverleningsdiensten van belang bij het
verloop van het incident. Als de lekkage van gevaarlijke stof snel kan worden gestopt, zal de impact
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afnemen, ten opzichte van een incident waarbij het vrijkomen van de brandbare/explosieve stof nog
lang doorgaat.
5.4.1 Beoordeling impact
De aantasting van het gebied is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort vrijgekomen
brandbare/explosieve stof, de inrichting van de omgeving en de aard van de stof. Als de hoeveelheid
brandbare/explosieve stof groter is zal de impact groter zijn. Wat betreft de inrichting van de
omgeving, is er een verschil tussen stedelijke omgeving en landelijke omgeving. In het geval van een
brand betekent een stedelijke omgeving dat de brand zich makkelijker kan verspreiden in
tegenstelling tot een landelijke omgeving. In een stedelijke omgeving zal echter het gebied dat
aangetast wordt door een explosie minder groot zijn dan in een landelijk gebied, maar door de grotere
bevolkingsdichtheid mogelijk meer slachtoffers. Tot slot de aard van de stof, sommige stoffen zijn
sneller brandbaar of zullen sneller een explosie veroorzaken dan andere stoffen.
De fysieke veiligheid wordt aangegeven in doden, ernstig en chronische gewonden en lichamelijk
lijden door burgers. De hoeveelheid doden en gewonden die zullen vallen bij een incident zijn
afhankelijk van de locatie van het incident en het aantal personen in de nabije omgeving van het
incident. Denk hierbij aan auto’s die betrokken raken bij een incident of gebouwen die getroffen
worden door een brand/explosie. Bijvoorbeeld bij een incident op het spoor waarbij een trein met
gevaarlijke stoffen op een passagierstrein botst, zullen de gewonden en doden groter zijn.
Het lichamelijk lijden is afhankelijk van de soort brand/explosie. De impact van dit incidenttype
beperkt zich tot de directe omgeving van het incident. In het ergste geval zullen er huizen beschadigd
raken of zullen mensen geëvacueerd moeten worden vanwege een dreigende brand.
De economische kosten van een incident met een brandbare/explosieve stof is afhankelijk van wat
zich in de omgeving bevindt bij het incident. Zijn er veel gebouwen in de omgeving die aangetast
worden door een brand/explosie dan zullen de kosten stijgen. Is er veel verkeer rondom de tankauto
dan zullen de kosten stijgen. Maar denk bijvoorbeeld ook een stuk spoor dat hersteld moet worden, of
een brug die gerepareerd moet worden omdat er een boot tegen aan vaart. De kosten kunnen snel
oplopen maar kunnen ook erg meevallen.
Bij incidenten met brandbare/explosieve is er altijd een reëel gevaar voor het milieu. De bodem, het
grondwater en oppervlaktewater kunnen verontreinigd raken. Denk hierbij aan chemicaliën die in de
grond komen via bluswater.
De impact op de verstoring van het dagelijks leven kan groot zijn. Bijvoorbeeld een incident op de
weg waarbij veel auto’s betrokken raken kan betekenen dat de hulpdiensten er lang over doen om de
weg vrij te maken. Dit betekent dat vervoer over die weg tijdelijk niet mogelijk is en mensen niet naar
werk of huis kunnen. De factor die hier van belang is, is of er vitale infrastructuur is beschadigd. Wat
betreft het lokale en regionale openbaar bestuur is de impact gering. Het is niet waarschijnlijk dat een
vitaal gebouw van het regionale of lokaal bestuur betrokken raakt bij dit soort incidenttypes. Sociaal
psychologische impact van incidenten met een brandbare/explosieve stof wordt hoog geschat. Een
ongeluk met chemische producten zal altijd inspelen op de angst van burgers. Een tijdige en goede
crisiscommunicatie kan hier de impact verkleinen.
5.4.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
26
Ieder jaar doen zich tientallen incidenten voor met gevaarlijke stoffen . Veelal blijft de impact van
dergelijke incidenten beperkt en kan het incident lokaal worden afgehandeld, zonder dat een risico
ontstaat voor de omgeving. Toch zijn er ook enkele grote incidenten te benoemen, die wel degelijk
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Bron: Arbeidsinspectie (2011), Incidentenanalyse Arbeidsinspectie Directie Major Hazard Control
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(grote) impact hadden op de omgeving (o.a.) Enschede 2000 en Moerdijk 2011). Het is voorstelbaar
dat zich een incident voordoet et met brandbare / explosieve stof in open lucht.

5.5 Incidenten met giftige stof in open lucht
Incidenten met toxische stoffen kunnen zich voordoen bij zowel het transport van gevaarlijke stoffen,
als bij de opslag, overslag, gebruik en productie van toxische stoffen. Een toxische wolk is een (al
dan niet zichtbare) wolk, waar stoffen inzitten die schadelijk zijn voor personen.
Voor de opslag, overslag, gebruik en productie van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen is wet- en
regelgeving. Het doel hiervan is om risico’s te minimaliseren en te beheersen. Bedrijven moeten
inspanningen verrichten om incidenten te voorkomen. Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen
is wet- en regelgeving om risico’s te minimaliseren en te beheersen. Ook vervoerders zijn verplicht
inspanningen te verrichten om incidenten te voorkomen.
Een incident met gevaarlijke stoffen kan ontstaan door diverse oorzaken. Een toxische wolk kan
ontstaan na een mechanische impact (bijvoorbeeld een aanrijding), het falen van
veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld een defecte afsluiter), of als gevolg van een brand of andere
incidenten waarbij toxische stoffen vrijkomen of gevormd worden. Bij toxische stoffen die worden
opgeslagen in een tank op basis van druk, vindt een snellere verspreiding plaats indien de stof
vrijkomt. Het effect kan zich maximaal ontwikkelen bij het catastrofaal (instantaan) falen van een tank
met toxische stoffen.
Een aantal factoren spelen een bepalende rol bij het vormen van een toxische wolk. Allereerst de
hoeveelheid en aard van de vrijgekomen stof. Hoe meer gevaarlijke stof er vrijkomt, hoe groter de
toxische wolk zal zijn. Daarbij bepaalt de soort stof de toxiciteit van de wolk en het gebied wat gevaar
loopt en geïnformeerd/gealarmeerd moet worden. Bijvoorbeeld bij ammoniak, personen kunnen de
stof ruiken, zonder dat zij gezondheidsrisico’s lopen. Daarentegen bij blauwzuurgas hoef je het niet te
ruiken, terwijl het wel potentieel gevaarlijk kan zijn.
Verder zijn de weersomstandigheden van invloed. Bij een lage windsnelheid zal een wolk ontstaan
met een hoge concentratie toxische stof en zal de wolk zich in een langwerpige sigaarvorm
verspreiden. Bij zeer onstuimig weer zal een wolk zich breder, grilliger en sneller verspreiden.
Hierdoor wordt de concentratie stof wel minder, maar het gebied onvoorspelbaarder.
Voor het aantal slachtoffers heeft het aantal aanwezigen in het gebied waarover de toxische wolk zich
verspreidt van belang. In een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid zullen meer en sneller
slachtoffers vallen dan in een gebied met een zeer lage bevolkingsdichtheid.
Tot slot is de effectiviteit van het repressief optreden van de hulpverleningsdiensten van belang bij het
verloop van het incident. Als de lekkage van gevaarlijke stof snel kan worden gestopt, zal de impact
afnemen, ten opzichte van een incident waarbij het vrijkomen van de toxische stof nog lang doorgaat.
5.5.1 Beoordeling impact
In hoeverre de territoriale veiligheid van het grondgebied wordt aangetast is afhankelijk van waar het
incident plaats vindt. In een stedelijk gebied kunnen hoge gebouwen de verspreiding van de toxische
wolk voorkomen terwijl een toxische wolk in landelijk gebied vrij spel heeft omdat de toxische wolk
niet gehinderd wordt. Dit betekent dat het getroffen gebied in een stedelijk gebied kleiner is dan in
een landelijk gebied. Hiernaast is het waarschijnlijker dat in landelijke gebieden landbouwgrond
aangetast worden.
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Een incident met giftige stoffen heeft de potentie om tot veel gewonden en doden te leiden. De impact
op het gebied van fysieke veiligheid wordt bepaald door drie factoren. De eerste factor is de inrichting
van het gebied. In een stedelijk gebied zullen meer gewonden en doden vallen doordat er meer
mensen in stedelijke gebieden zijn dan in landelijke gebieden. De tweede factor is welk gedeelte van
de dag het is. Gedurende de dag zullen meer personen buiten zijn dan in de nacht. Doordat personen
buiten zijn, zullen zij kwetsbaarder zijn voor een toxische wolk dan mensen die binnen zijn. De laatste
factor is de aard van de giftige stof. Sommige stoffen zijn gevaarlijker dan andere stoffen en zullen
andere gezondheidsklachten veroorzaken. De impact op het gebied van lichamelijk lijden is
afhankelijk van hoelang de concentraties van de wolk giftig blijven.
Het impactcriterium economische kosten is afhankelijk van meerdere factoren: de grootte van het
getroffen gebied, hoeveelheid landbouwgrond die verontreinigd is en of de grond rondom het incident
verontreinigd is (bijvoorbeeld door bluswater dat de grond inloopt). De kosten van het incident in
Moerdijk op 5 januari 2011 wordt bijvoorbeeld geschat op 71 miljoen euro.
Bij incidenten met giftige stoffen is er altijd een reëel gevaar voor het milieu. De bodem, het
grondwater en oppervlaktewater kunnen verontreinigd raken. Het waterschap en de gemeenten zijn
van groot belang om de gevolgen van dergelijke incidenten voor het milieu te beperken. Naast de
toxische wolk kan ook het bluswater een gevaar vormen, het is namelijk mogelijk dat hier
concentraties giftige stoffen in zitten.
Als gevolg van een giftige wolk zal het gebied waar de wolk een gevaar vormt, afgesloten worden.
Mensen moeten binnen blijven en als het passeren van de wolk te lang duurt, geëvacueerd worden.
Dit betekent dat personen enige tijd niet naar huis, school, of andere maatschappelijke voorzieningen
kunnen die in dat gebied liggen.
Wat betreft het functioneren van lokaal of regionaal bestuur zal de impact klein zijn. Ondanks de
toxische wolk zal het functioneren van regionaal of lokaal bestuur niet in gevaar komen. Wanneer een
gemeentehuis getroffen wordt door een toxische wolk zullen ambtenaren die aanwezig zijn hun werk
nog wel kunnen uitvoeren. Alleen wanneer het gemeentehuis in de nacht getroffen wordt, kunnen
ambtenaren niet naar het gemeentehuis gaan. De werkzaamheden moeten dan op een alternatieve
locatie uitgevoerd worden. In dit geval kan de impact groter zijn.
Hierbij komt dat de sociaal psychologische impact groot zal zijn. Burgers weten dat zij bij het horen
van de sirenes naar binnen moeten gaan en deuren en ramen moeten sluiten. Via de tv en radio
krijgen zij informatie over het aanwezige gevaar. Het is echter denkbaar dat burgers bijvoorbeeld hun
kinderen willen ophalen van school. Hierdoor stellen zij zichzelf bloot aan de toxische wolk. Verder
kan de ongrijpbaarheid van incidenten met giftige stoffen de angst onder burgers vergroten. Vanuit de
hulpverlening kan de impact op dit gebied beperkt worden door een goede crisiscommunicatie.
5.5.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
27
Ieder jaar doen zich tientallen incidenten voor met gevaarlijke stoffen . Veelal blijft de impact van
dergelijke incidenten beperkt en kan het incident lokaal worden afgehandeld, zonder dat een risico
ontstaat voor de omgeving. Toch zijn er ook enkele grote incidenten te benoemen, die wel degelijk
(grote) impact hadden op de omgeving (o.a.) Enschede 2000 en Moerdijk 2011). Het is voorstelbaar
dat zich een incident voordoet waarbij een toxische wolk vrijkomt.
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5.6 Natuurbranden
Binnen het crisistype natuurbranden kennen we in Hollands Midden twee incidenttypen: Bosbranden
en Duin- en heidebranden. Weerverschijnselen als hitte en droogte zorgen voor een grotere kans op
natuurbranden. Als oorzaak voor een natuurbrand zijn de volgende potentiële
ontstekingsmechanismen denkbaar: bewust menselijk handelen (brandstichting), onbewust menselijk
handelen (brandende sigaret), of een natuurlijke oorzaak zoals een blikseminslag. Verder geldt dat
naaldbos brandgevaarlijker is dan loofbos, evenals jonge bossen met jonge vegetatie. Naast de
zomermaanden, is er ook in de maanden januari t/m maart sprake van een verhoogd risico op brand.
Er is dan veel afgevallen blad en dood gras aanwezig. Bij droog weer in combinatie met wind is het
risico op brand aanwezig. Belangrijke aspecten die de impact van een natuurbrand bepalen zijn:
- Aanwezigheid van mensen, kwetsbare objecten (zoals campings en verzorgingstehuizen),
vitale infrastructuur, natuurwaarden, recreatie (pretparken, dierentuin, hotels) en
cultuurhistorie;
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, zoals brandbare stoffen op recreatieterreinen,
munitiedepots en LPG-tankstations;
- De bereikbaarheid voor hulpdiensten, voldoende bluswater, de mogelijkheid van veilig
optreden door de hulpverlening, de aanwezigheid van vluchtwegen;
- De mate van aandacht van media en publiek (ramptoerisme);
- De beschikbare tijd voor evacuatie (uren in plaats van dagen zoals bij overstromingen);
- De mate van zelfredzaamheid van bewoners en recreanten in het gebied (onbekendheid met
het risico).
De begroeiing van de duinen in de kuststrook kenmerkt zich vooral door de buitenste duinenrij
(zeereep) begroeid met helmgras en de middelste duinenrij met hoog (veelal oud) duindoornstruweel.
Daarnaast liggen een aantal campings en recreatiewoningen in de duinvoet of net naast de duinvoet.
Men dient bij incidenten zoals brand rekening te houden met grootschalige evacuatie van mensen en
dieren in het zomerseizoen, wat tot problemen kan leiden voor de beschikbare infrastructurele
capaciteit: aanvoer van hulpverleningsmaterieel in combinatie met afvoer van vluchtende mensen.
Bovendien is de bluswaterwinning in of nabij het duingebied redelijk, aangezien het duingebied ook
een drinkwaterwingebied is. De bereikbaarheid is vaak lastiger, wat kan leiden tot langere
aanrijdtijden van blusvoertuigen (meer dan 15 minuten). Een onbeheersbare duinbrand kan grote
gevolgen hebben voor de directe omgeving van de brand. Zo kan de lokale bevolking worden
bedreigd, maatschappelijke functies worden aangetast en natuurlijke waarden worden verstoord.
Verder dient rekening te worden gehouden met een vermindering van het aantal toeristen gedurende
de eerste jaren, nadat een onbeheersbare duinbrand heeft plaats gevonden. Een natuurbrand is een
dynamisch brand die moeilijk te bestrijden is, snelle uitbreidingsmogelijkheden heeft en een reëel
veiligheidsrisico vormt voor de omwonenden, recreanten en het brandweerpersoneel. Duinbranden
vragen een (inter)regionale regie om eenduidig en effectief de bestrijding van een onbeheersbare
duinbrand te kunnen coördineren, zowel op het gebied van risicobeheersing, operatiën en bestuurlijk
affiniteit als op natuurbeheergebied. Niet alleen op materieel-/materiaalgebied, maar ook op het
gebied van alarmering, uitruk, de toegepaste bestrijdingstactiek, opleiding en bijscholing. Bestrijding
dient gericht te zijn op de veiligheid van personen in het gebied, en het behoud van de aanwezige
grote grazers met als uiteindelijke doel: “het behouden van kostbare natuur, met als doel de
ecologische en economische impact (recreatiebeleving) te minimaliseren en inkomstenderving bij
velerlei partijen te voorkomen”.
5.6.1 Beoordeling impact
De impact op de territoriale veiligheid van een natuurbrand wordt bepaald door:
weersomstandigheden, brandbaarheid en brandstofopbouw van de vegetatie, de ruimtelijke patronen
van bodem en vegetatie in een gebied, terreinomstandigheden, toegankelijkheid en bereikbaarheid,
bereikbaarheid van bluswater en de kennis en het gebruik van andere blusmiddelen, snelheid van
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detectie en de effectiviteit van optreden . In Hollands Midden wordt het duingebied ook gebruikt als
waterwingebied. Hierdoor is de bodem doorgaans vochtiger dan in andere duingebieden.
De fysieke veiligheid hangt samen met het aantal mensen dat zich in de natuurgebieden bevinden.
Dit wordt mede bepaald door de seizoensgetijden. ’s Zomers zijn er doorgaans meer mensen in
natuurgebieden. Daarbij is er ’s zomers minder neerslag en grotere kans op droogte/hitte, waardoor
de kans op natuurbrand toeneemt. Bij een natuurbrand is het mogelijk dat onder andere kampeerders
moeten evacueren Hierbij is het van belang dat er voldoende opvangmogelijkheden zijn.
De economische schade wordt onderverdeeld in directe en indirecte schade. De directe schade
omvat alles wat er in het effectgebied van de natuurbrand staat. Dit kunnen zijn campings, gebouwen,
wegen spoor en andere bebouwing en infrastructuur. Indirecte schade wordt veroorzaakt door
imagoschade van de recreatiesector, indirecte bedrijfsschade door uitval/aantasting van de vitale
29
infrastructuur en herstelkosten infrastructurele voorzieningen en natuurgebied.
Natuurbranden zijn niet per se negatief voor de natuurgebieden. Voor de biodiversiteit en
natuurontwikkeling kan het zelfs positief zijn. In het geval dat in het effectgebied een zeldzame
dier/plant leefde die verwoest wordt is dit wel schadelijk zijn. In dit laatste geval kunnen de natuurlijke
waarden van (onherstelbaar) worden verstoord.
In het geval dat er een grootschalige evacuatie nodig is zal de verstoring van het dagelijks leven erg
groot zijn. Hiernaast kan rookontwikkeling overlast veroorzaken dat zich verder strekt dan het
effectgebied van de natuurbrand. Verder is het mogelijk dat infrastructuur zoals elektriciteit, mobiele
telecommunicatie, drinkwatervoorziening, hoofdwegen en hoofdvaarwegen, spoor en aardgas worden
30
aangetast.
De sociaal psychologische impact kan groot zijn. Dit is afhankelijk van wat de natuurbrand allemaal
verwoest en veroorzaakt en hoe de media daarop inspringt. Is er bijvoorbeeld een grootschalige
evacuatie en de media bericht hier uitgebreid over dan zal de sociaal psychologische schade groot
zijn. Is er echter alleen maar beschadiging aan de natuur met weinig berichtgeving, dan zal de sociaal
psychologische impact klein zijn.
5.6.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
De afgelopen jaren hebben diverse natuurbranden in Nederland plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de
duinbranden bij Bergen en Schoorl in Noord-Holland (2009, 2010 en 2011), op de Strabrechtse heide
in Noord-Brabant (juli 2010), in het Drentse Fochteloërveen en Aamsveen (2011), bij Radio Kootwijk,
bij Laag-Soeren en Hoog Soeren (2012/2013) en op de Hoge Veluwe (2014). In Hollands Midden
hebben nog geen grote natuurbranden plaatsgevonden, echter is het wel voorstelbaar dat een
natuurbrand zich voordoet.

28

Bron: Infopunt veiligheid NIFV (2012) Kennispublicatie Natuurbranden: de 15 meest gestelde vragen.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale
Risicobeoordeling 2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
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Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale
Risicobeoordeling 2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
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5.7 Overstromingen
Het crisistype overstromingen kent veel verschillende verschijningsvormen. Bij overstromingen zijn de
waarschijnlijkheid en impact van de mogelijke incidenten uiteenlopend. Daarom wordt voor dit
crisistype onderscheid gemaakt tussen regionale keringen en primaire waterkeringen.
5.7.1 Bezwijken regionale waterkering
Een regionale waterkering of boezemkade is een dijk naast een kanaal of ander binnenwater. Deze
dijken omsluiten een gebied dat vervolgens polder genoemd wordt. Wanneer een kering aangetast
wordt door bijvoorbeeld droogte, beschadiging, etc. kan deze doorbreken en loopt de polder onder
water.
Het falen/bezwijken van een regionale kering kan worden veroorzaakt door: a) te hoge
boezemstanden, waardoor het water gewoon over de dijk stroomt, b) instabiliteit van de dijk (droogte,
te zwaar belast, of te nat), c)
(opzettelijk) menselijk handelen.
De gevolgen van het bezwijken van een
regionale waterkering variëren per
polder. Het bezwijken van een regionale
waterkering heeft niet alleen negatieve
gevolgen voor de polder, maar door de
snel afnemende waterdruk, met kans op
grondzettingen, ook voor de hoger
gelegen (veen)gebieden, de regionale
waterkering zelf, en omliggende
waterkeringen. Bovendien raakt het
bezwijken van een (regionale) kering de
vitale infrastructuur met als mogelijke
gevolgen een verstoring in de
energievoorziening,
drinkwatervoorziening, rioolwaterafvoer,
afvalwaterzuivering en verstoringen
binnen de ICT en telecommunicatie.31

Figuur 10: Voorbeeld van belangrijke afhankelijkheden tussen vitale

Indien het tot een overstroming komt, kan deze oneindig veel vormen aannemen. Dit is mede
afhankelijk van de plaats en grootte van de bres of bressen, de stroomsnelheid van het water en de
hoogte van het achterliggende gebied. Experts bij het rijk, de provincies en de waterschappen
hebben scenario’s uitgewerkt met potentiële bressen. Deze bressen zijn als uitgangspunt genomen
voor de nadere voorbereiding op een overstroming. Het is ondanks dat allesbehalve zeker dat
doorbraken op die plaatsen zullen ontstaan en wat het uiteindelijke effect zal zijn.
De gebeurtenis in Wilnis leert dat een dijkafschuiving onverwacht kan optreden. Hier moet wel bij
vermeld worden dat in kritieke periodes (zeer droge en natte periodes) door de waterbeheerders
dijkinspecties worden uitgevoerd. Indien scheuren worden geconstateerd, bedraagt de
32
voorspelbaarheid 24 – 48 uur.

31
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5.7.2 Beoordeling impact
De impact op het gebied van territoriale veiligheid is afhankelijk van de grootte van het ondergelopen
gebied. Een polder bijvoorbeeld kan binnen enkele uren volstromen. Afhankelijk van de grootte van
de breslocatie, de omvang en de diepte van de polder staat er enkele decimeters tot enkele meters
water. Binnen 12 tot 24 uur zal de instroom van water gestopt zijn. Tevens wordt door middel van het
poldergemaal en de inzet van noodbemaling de polder zo snel mogelijk drooggemalen. Dit kan twee
tot vijf dagen duren, zodat gestart kan worden met opruim- en herstelwerkzaamheden.
De fysieke veiligheid is afhankelijk van de hoeveelheid water en met welke snelheid het water
binnenstroomt. Als veel water snel binnen stroomt, is het mogelijk dat er doden en gewonden zijn,
doordat mensen door het water verrast kunnen worden. Indien er weinig water langzaam de polder
instroomt, is het onwaarschijnlijk dat er doden of gewonden vallen.
Bij het bezwijken van een regionale kering kan de economische schade oplopen tot 10-tallen
33
miljoenen. Dit is afhankelijk van waar de overstroming plaatsvindt, hoe groot het gebied is en wat
zich in dit gebied bevindt. Bij een weiland zal de economische schade lager zijn dan bij een gebied
met veel bedrijvigheid.
De aantasting van milieu en natuur is afhankelijk van de grote van de polder en het soort begroeiing.
Ook de verstoring van het dagelijks leven is afhankelijk van wat zich in de polder bevindt. Verstoring
van het dagelijks leven neemt toe indien mensen niet meer in hun huizen kunnen blijven en verticale
evacuatie onvoldoende is. Zodra een gebied horizontaal geëvacueerd moet worden, is de impact op
het dagelijks leven erg groot. De sociaal psychologische impact is groot. Het gaat namelijk meestal
om een onverwachte gebeurtenis, waar mensen opeens mee geconfronteerd worden.
5.7.3 Beoordeling waarschijnlijkheid
De faalkans van een regionale waterkeringen is 1 op 100/1000. Per dijkvak wordt de faalkans
berekend. Falen wil nog niet zeggen dat de dijk bezwijkt. Falen wil zeggen dat de ontwerpnorm wordt
overschreden, vanaf dat moment kan de stabiliteit niet meer worden gegarandeerd. In zijn
algemeenheid geldt dat er een factor 5 tot 10 tussen falen en bezwijken zit. Incidenten zijn
voorstelbaar, zoals de doorbraak bij Wilnis (2003) en het overlopen van een kering na hevige
regenval (Alphen aan den Rijn, 2014).
5.7.4 Bezwijken primaire waterkering
Het doorbreken van de primaire waterkering is het meest waarschijnlijk bij Katwijk, Noordwijk en het
Westland. In betreffende plekken zijn de duinen – de kustverdediging – het smalst. Alleen ingeval van
een zeer zware (noord)westerstorm in combinatie met zeer hoge zeestanden is er een kans dat op
betreffende plekken een doorbraak plaatsvindt. Ingeval van de EDO-kust (Ergst Denkbare
Overstroming) bezwijkt de primaire kering langs de kust op meerdere plekken tegelijk. De gevolgen
van het bezwijken van de kustverdediging in combinatie met hoge zeestanden kunnen desastreus
zijn. Binnen enkele uren stroomt het zoute zeewater via diverse bressen diep de regio in, met alle
gevolgen van dien zoals zeer grote economische schade en honderden slachtoffers. Reëler is om
voor Hollands Midden uit te gaan van ‘slechts’ één doorbraak. Dit kan ook plaatsvinden vanuit de
rivieren. Ook hiervan zijn de gevolgen al zeer groot.
Er is weinig bekend over extreme overstromingen en de omstandigheden waaronder waterkeringen
bezwijken. Ook voorspelmogelijkheden voor de ontwikkeling van de storm en de ligging van de
depressie geven pas laat de zekerheid waar en hoe zwaar het kustgebied wordt getroffen. Acht
dagen voor een overstroming, ziet het KNMI in het patroon van depressies de eerste aanwijzingen
voor een storm met orkaankracht. Pas twee dagen voor de depressie de kust bereikt is de
33
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weersverwachting betrouwbaar genoeg om de waterstands- en golfverwachting langs de kust met
voldoende nauwkeurigheid te geven. Op dat moment is het zeker dat de kust zwaar belast wordt en
dat een overstroming dreigt. 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. Die zijn sterk
afhankelijk van lokale weerseffecten en de actuele sterkte van de dijken/duinen. Pas als
daadwerkelijk dijkdoorbraken optreden, wordt het mogelijk de omvang van de overstroming in te
34
schatten.
5.7.5 Beoordeling impact
Bij het bezwijken van de primaire waterkering zal een groot gebied niet meer bruikbaar zijn en kent
een lange nasleep. De precieze impact van een dergelijke overstroming is afhankelijk van: het aantal
doorbraken, grootte van de doorbraken, hoogte en duur van de waterstand, locaties van de
doorbraken en het achterland en ligging (en sterkte) van waterkeringen en wegen.
Waarschijnlijk kan pas weken tot maanden na de overstroming worden begonnen met het herstel van
voorzieningen, infrastructuur en woningen. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee het water terug
loopt en hoe snel hulpverlening alle overlevenden heeft geholpen. De overstroming van 1953 leert
ons dat de hele infrastructuur na een grootschalige overstroming niet meer zal bestaan. Wegen en
waterkeringen zijn weggespoeld, sloten dichtgeslibd etc. Het herstel vergt jaren.
Mensen overlijden of raken gewond door verschillende oorzaken bij een overstroming. Mensen
kunnen worden verrast door het water waardoor zij verdrinken. Mensen kunnen zich in een kwetsbare
positie bevinden op het moment dat de overstroming plaats vindt. Bijvoorbeeld mensen die zich in
een auto bevinden kunnen verongelukken. Maar denk ook bijvoorbeeld aan niet zelfredzame
mensen. Het eerste etmaal zullen zij zichzelf moeten redden. Dit komt omdat het waarschijnlijk nog
hard waait door de storm en de overstroming nog uitbreidt. De hulpverleningsdiensten zullen
gehinderd worden omdat de infrastructuur weg is en omdat er grote schaarste is aan hulpdiensten.
Dit betekent dat de in het gebied achtergebleven (niet zelfredzame) mensen de eerste uren op
zichzelf en hun omgeving aangewezen zijn.
Naast al het voorgaande moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het water in
de overstroomde gebieden verontreinigd kan raken met toxische stoffen, vanuit industriële faciliteiten
(denk aan inrichtingen, maar ook buisleidingen, vrachtwagens, spoorwagons en vrachtschepen) die
zich binnen het overstromingsgebied bevinden. Dit verontreinigt water kan mensen ziek maken.
De economische kosten kunnen in de miljarden lopen. Denk hierbij aan landbouwgrond die niet meer
gebruikt kan worden. Gebouwen die beschadigd zijn. De provincie Zuid-Holland kenmerkt zich hier
door veel bebouwing en veel economische activiteiten binnen de regio. Hierdoor stijgen de
economische kosten bij een dergelijk incident.
Vegetatie en bomen kunnen beschadigd worden door zout water en het feit dat zij ondergedompeld
worden door het water. Verder kunnen door de overstroming vegetatie en bomen weggespoeld
worden. Vervolgens is het waarschijnlijk dat bij een grootschalige overstroming ongelukken gebeuren
met milieugevaarlijke stoffen die opgeslagen zijn.
Het dagelijks leven in het overstromingsgebied zal volkomen stil liggen. In het gebied zal geen
onderwijs mogelijk zijn, mensen zullen niet naar hun werk kunnen, maatschappelijke voorzieningen
zullen stilliggen, en de bereikbaarheid binnen het gebied zal drastisch verminderen.
Bij het bezwijken van een primaire waterkering is het overstromingsgebied groter dan een enkele
veiligheidsregio. De coördinatie van repressief optreden tijdens een dergelijke overstroming zal buiten
de regio plaats vinden. Dit wordt landelijk opgepakt.
34
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Het is mogelijk dat de openbare orde en veiligheid in het geding komen. Een voorbeeld hiervan zijn
de gewelddadigheden en plunderingen in New Orleans (2005) na Orkaan Katrina. Hierbij moest de
Nationale Garde in actie komen om weer de controle te kunnen krijgen in het gebied.
Bij een dergelijke overstroming zal iedereen in het land wel mensen kennen die zich in het
overstromingsgebied bevinden. De onzekerheid van deze mensen over de veiligheid van hun
familie/vrienden zal groot zijn. Daarnaast zal het handelingsperspectief klein zijn voor mensen die
zich in het overstromingsgebied bevinden. Zij zullen op hulp moeten wachten. Dit betekent dat de
sociaal psychologische impact groot zal zijn.
5.7.6 Beoordeling waarschijnlijkheid
Sinds 1953 heeft een doorbraak van een primaire waterkering niet meer plaatsgevonden. De faalkans
voor een kustwering is 1/10.000. Per dijkvak wordt de faalkans berekend. Falen wil nog niet zeggen
dat de dijk bezwijkt. Falen wil zeggen dat de ontwerpnorm wordt overschreden, vanaf dat moment
kan de stabiliteit niet meer worden gegarandeerd. In zijn algemeenheid geldt dat er een factor 5 tot 10
tussen falen en bezwijken zit. Dit maakt dat het bezwijken van een primaire waterkering met een
doorbraak als gevolg, wordt ingeschaald als onwaarschijnlijk.

5.8 Verkeersincidenten op land
Bij een verkeersongeval op het land kan gedacht worden aan een groot ongeval op de weg of het
spoor waarbij veel slachtoffers betrokken zijn (brand in een touringcar, kettingbotsing , treinbrand of
botsing met passagierstrein). Wegverkeersongevallen op het land, met grotere aantallen slachtoffers
kunnen door diverse oorzaken plaatsvinden. Directe aanleiding tot het ontstaan van het incident
kunnen zijn een beperkt onderhoud van de voertuigen, de staat van onderhoud van de snelweg,
drukte op de snelweg, de mate van overzichtelijkheid van de verkeerssituatie en oplettendheid van de
weggebruikers.
Op het spoor kan bijvoorbeeld door een roodseinpassage een botsing plaatsvinden tussen twee
treinen, bijvoorbeeld een rangerende trein en een passagierstrein. In het algemeen is de kans op een
incident op het spoor met name aanwezig ter hoogte van wissels (botsingen, ontsporingskans bij
wissels). Spoorwegincidenbestrijding vergt een specifieke voorbereiding en aanpak van de
hulpverleningsdiensten. De bestrijding van spoorwegincidenten vereist nauwe afstemming en
samenwerking met de spoorbranche en wijkt op onderdelen soms ook af van de gebruikelijke
incident- en rampenbestrijding door de hulpverleningsdiensten. Hiervoor worden landelijk de
procedures en protocollen vastgelegd in een nieuwe Handreiking Voorbereiding Treinincident
Bestrijding. Deze is op dit moment in vaststellingsprocedure.
5.8.1 Beoordeling impact
De impact van een incident op de weg is afhankelijk van de omvang van het incident, het tijdstip van
de onderbreking (in of buiten de spits) en de snelheid waarmee de weg weer kan worden vrijgegeven.
Een incident met een eerste voertuig leidt tot een grootschaliger incident indien meerdere
bestuurders een botsing niet weten te voorkomen. Het aantal slachtoffers wordt verder bepaald door
het aantal inzittenden per voertuig en het aantal betrokken voertuigen. Indien er sprake is van brand,
dan is de beschikbaarheid van bluswater (over het algemeen) beperkt en mogelijk zelfs niet
toereikend voor kleinere incidenten. Het kost de hulpverleningsdiensten waarschijnlijk enige moeite
en tijd om de plaats van het incident te bereiken, gezien de te verwachten verkeersopstoppingen.
Indien na een incident een sporenonderzoek moet worden uitgevoerd, zal het langer duren voordat
de weg weer kan worden vrijgegeven. De impact voor de omgeving kan worden beperkt door het
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instellen van omleidingroutes. Bij een incident (blokkade) op het rijkswegennet kan hierdoor wel
overlast ontstaan op het regionale wegennet.
Van invloed op de omvang van een treinincident zijn onder andere de heersende
weersomstandigheden, de hoeveelheid passagiers en de aard van het oorspronkelijke ongeval. De
effecten kunnen zich snel ontwikkelen. ’s Zomers kan de temperatuur in de trein snel oplopen. Door
een gebrek aan ventilatie en buitenlucht, en de beperkte beschikbaarheid van (drink)water kunnen
passagiers onwel worden. Indien bij een treinincident ook gewonden zijn gevallen, kan van deze
personen de situatie snel verslechten. In 2013 kwamen 13 mensen te overlijden, raakten 13 personen
zwaargewond en 74 personen licht gewond bij ongevallen op het spoor (excl. suïcides). De kosten
van incidenten op het spoor lopen snel op. De afgelopen jaren waren de totale kosten van ongevallen
35
op het spoor ca. 80 miljoen euro.
5.8.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Dagelijks vinden kleinschalige verkeersongevallen plaats. Ook op het spoor vinden met regelmaat
36
kleinere ongevallen plaats (ca. 175 ongevallen in 2013 ). Dit zijn veelal incidenten waarbij de impact
beperkt blijft. Grotere incidenten zijn voorstelbaar. Hierbij valt te denken aan twee treinen die op
elkaar botsen (Rotterdam 2006, Amersfoort 2006, Amsterdam 2004 en 2012.

5.9 Verstoring drinkwatervoorziening
Drinkwater is naast een primaire behoefte voor mens en dier ook van groot belang voor andere
doeleinden. Drinkwater wordt gebruikt voor industriële doeleinden, landbouw maar in het kader van
de rampenbestrijding ook als primaire bluswatervoorziening voor de brandweer. In Veiligheidsregio
Hollands Midden zijn drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen verantwoordelijk voor de
drinkwatervoorziening. Verstoring van drinkwatervoorziening kan optreden als gevolg van problemen
bij het winnen, zuiveren, opslaan, transport en de distributie van het water.
Vanuit de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit worden hoge eisen gesteld aan de
leveringszekerheid van het drinkwatersysteem. Hierdoor bezit het systeem een hoge mate van
redundantie. Daarnaast zijn de drinkwaterbedrijven verplicht tot het opstellen van een leveringsplan
waaronder ook risicoanalyses vallen.
Wel water
Bij het type verstoring, genaamd drinkwater drukprobleem hebben we te maken met een verstoring,
waarbij de druk deels is weggevallen, maar het te leveren water voldoet aan de gestelde
drinkwaterkwaliteitseisen. Door de drukproblemen kan het functioneren van hydroforen en sprinklers
worden verstoord.
Bij het type verstoring geen drinkwaterkwaliteit gaat het om vele oorzaken, die kunnen leiden tot het
niet voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. Op hoofdlijn is dat een (micro)biologische, chemische
of nucleaire besmetting van het drinkwater en kan van terroristische aard zijn. Maar ook een storing in
het zuiveringsproces kan leiden tot een niet geplande waterkwaliteitsverandering. Ten slotte kan
drukverlies in het distributienet tot kwaliteitsproblemen leiden door insluiting van verontreinigd
grondwater. Hoe dichter bij de kraan de besmetting plaatsvindt hoe groter de waarschijnlijkheid is dat
het besmette water terecht komt bij de eindgebruiker. De VROM-Inspecteur besluit in overleg met het
waterbedrijf en de betrokken gemeenten tot inzet van nooddrinkwater en maakt een afweging tot
gebruik van het leidingnet voor de levering van noodwater (water voor sanitaire doeleinden). Het
waterbedrijf zal haar crisisorganisatie inzetten en betrokken gemeenten zo goed mogelijk adviseren.
35
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Bij het type verstoring dreiging is er sprake van mogelijke uitval van de watervoorziening doordat
deze beschadigd kan raken door dreiging van een natuurramp bijvoorbeeld een naderende storm
(door ontwortelende bomen, raken ook leidingen beschadigd en treden meerdere lekkages gelijktijdig
op ). Een andere dreiging kan een bedreiging zijn vanuit terroristisch oogpunt (alertering).
Geen water
Het type verstoring uitval productie heeft een interne of externe (brand, neerstortend vliegtuig)
oorzaak. Het type verstoring uitval distributie heeft een oorzaak in het kapot gaan of een lekkage van
een leiding. De effecten van dit type verstoring zijn divers en kunnen variëren van geen effect tot een
zeer groot effect. In bepaalde situaties, waarin de volksgezondheid wordt bedreigd door het
drinkwater, lijkt het afsluiten van het drinkwater een goede oplossing. Het besluit hiertoe moet door de
VROM-Inspecteur worden genomen. Dit gebeurt indien de bedreiging aantoonbaar acuut
levensgevaar oplevert. Het gebied wordt dan geïsoleerd waarbij in het uiterste geval gehele
pompstations worden afgeschakeld. Een pompstation wordt ook afgeschakeld in geval van
37
(dreigende) wateroverlast binnen het pompstation zelf. Bij uitval van drinkwatervoorzieningen moet
vanuit gezondheidsperspectief aandacht zijn voor het volgende:
- water koken is niet altijd de oplossing. Bij thermostatische exotonines (uitscheiding van
bacteriën, bijv. salmonella) wordt door het koken niet het gif in de uitscheiding vernietigd;
- verstrekking nooddrinkwater kan ook leiden tot verstoring openbare orde.
5.9.1 Beoordeling impact
Water is een primaire levensbehoefte. Wanneer een tekort aan drinkwater is of wanneer het
drinkwater verontreinigd is, levert dit directe gezondheidsgevaren op voor de bevolking. Zoals eerder
vermeldt kunnen er in het geval van het stoppen van de levering noodmaatregelen genomen worden
om te zorgen dat iedereen wel over nooddrinkwater beschikt. Een verontreiniging bij de bron zal
eerder worden opgemerkt en worden verholpen dan een verontreiniging bij de eindgebruiker.
Hierdoor is het waarschijnlijk dat een verontreiniging een lokale impact heeft. Het lichamelijk lijden is
afhankelijk van de effectiviteit van de noodmaatregelen.
De impact op de economische veiligheid is afhankelijk van de duur en de grote van het effectgebied.
De kosten bestaan onder andere uit de noodmaatregelen die genomen moeten worden en het
repareren van de drinkwaterlevering. Bij uitval van water door bijvoorbeeld droogte, is gevolgschade
voor (landbouw)bedrijven voorstelbaar.
Uitval of verstoring van drinkwater heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. De sociaal
psychologische impact kan groot zijn. Dit is afhankelijk van de aard van de oorzaak van de verstoring
en de grote van de media aandacht. Mocht er moedwillig een verontreiniging plaats vinden waardoor
mensen overlijden en de media hier aandacht aan besteden dan zal er landelijk angst zijn voor de
kwaliteit van het water. Echter wanneer er geen waterlevering is door een technisch mankement en
weinig media aandacht dan zal de onrust onder mensen kleiner zijn.
5.9.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Het is voorstelbaar dat storingen optreden. De drinkwaterbedrijven hebben echter verschillende
mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de levering niet in gevaar komt. Hiernaast wordt de kwaliteit
veelvoudig gecontroleerd. Alleen wanneer de verontreiniging dicht bij de eindgebruiker plaatsvindt,
kan dit leiden tot een verstoring van drinkwater.

37

Drinkwaterbedrijven zijn verplicht om minimaal 3 liter nooddrinkwater per persoon per dag te verstrekken. De
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5.10 Verstoring energievoorziening
Verstoring van de energievoorziening kan plaatsvinden door zowel de uitval van de
elektriciteitsvoorziening als de uitval van de gasvoorziening. Voor risicoanalyse wordt daarom
onderscheid gemaakt tussen verstoring elektriciteitsvoorziening en verstoring gasvoorziening. Dit
onderscheid kent een vergelijkbare impact, maar wel veroorzaakt door een andere problematiek.
5.10.1 Verstoring elektriciteitsvoorziening
Verstoringen in de elektriciteitsvoorziening houdt in dat alle huizen, bedrijven, ziekenhuizen,
bejaardentehuis en alle gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet geen stroom meer
hebben. Televisies, radio’s en de verwarming zullen niet werken. De storingen kunnen optreden
doordat de elektriciteitsproductie staakt door problemen bij de energieproducenten of door een
storing in het elektriciteitsnet. In het laag en middenspanningsgebied is de voornaamste oorzaak
graafwerkzaamheden, maar ook kabelbreuk of kortsluiting mogelijke oorzaken. Daarbij bevinden zich
in het net bevinden zich een aantal hotspots waar de waarschijnlijkheid of de gevolgen stroomuitval
relatief groot zijn. Hierbij valt te denken aan bovengrondse hoofdleidingen, oude verdeelstations,
plaatselijk ontbreken van een ringstructuur, etc.
Naast de ‘gebruikelijke’ kleine en kortdurende stroomstoringen, komen ook grote en langdurige
stroomstoringen voor. Bijvoorbeeld in 2007 (Bommelerwaard) vloog een apache in een
hoogspanningskabel waardoor ongeveer 50.000 huishoudens zonder stroom zaten. Een gedeelte
kon omgeschakeld worden maar een groot gedeelte ook niet. De stroomuitval duurde twee dagen en
de gevolgen waren groot, koeien konden niet meer gemolken worden, bedrijven lagen stil, scholen
38
werden gesloten, ouderen werden overgebracht naar verzorgingshuizen . In 2011 vond enkele uren
een grote stroomstoring plaats op de Betuwe, waarbij 100.000 huishoudens zonder stroom kwamen
te zitten.
In Hollands Midden vond in 2013 een grote stroomstoring plaats. Toen kwamen ongeveer 7.000
huishoudens zonder stroom te zitten, waaronder ook het LUMC en het Bio Science Park in Leiden.
In het geval van een stroomstoring kunnen regionale netbeheerders de gevolgen zoveel mogelijk
beperken. Over het algemeen is het mogelijk om huishoudens in het geval van een stroomstoring om
te schakelen zodat mensen snel weer over stroom kunnen beschikken, dit is echter niet altijd het
geval. Er zijn afspraken gemaakt tussen de netbeheerders en de veiligheidsregio. Zo informeert de
netbeheerder de veiligheidsregio indien er een station is uitgevallen en de stroomvoorziening ‘kritiek’
wordt. In overleg kunnen noodaggregaten worden geplaatst door de netbeheerders. In overleg met
de veiligheidsregio wordt bepaald op welke plaatsen een noodaggregaat wordt geplaatst.
5.10.2 Beoordeling impact
Een stroomstoring heeft verreikende gevolgen op verschillende gebieden. Net als bij overstromingen
dient rekening gehouden te worden met tal van keteneffecten. Hierbij valt te denken aan uitval van
drinkwatervoorziening, gemalen, riolering en andere pompen die op elektriciteit werken. Verder kan
ook spraak- en datacommunicatie uitvallen en heeft uitval van elektriciteit mogelijk ook invloed op de
continuïteit van de veiligheidsregio. Verder lijdt stroomuitval niet alleen tot praktische problemen bij
mensen thuis, maar ook (agrarische) bedrijven kennen een grote afhankelijkheid van stroom. Zoals
bij de langdurige stroomuitval in de Bommelerwaard (2007) is gebleken, kunnen ook koeien niet meer
gemolken worden, worden bedrijven stilgelegd en scholen gesloten.
Een stroom storing zal niet direct doden kunnen veroorzaken. Als gevolg van een stroomuitval
kunnen mensen echter in een benarde situatie terecht komen. Denk hierbij aan mensen die
38
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zelfstandig wonen, maar afhankelijk zijn van medische apparatuur. Daarnaast dient rekening
gehouden te worden met mensen die al een zwakke weerbaarheid hebben. Als in de winter de
stroom uitvalt, zal de verwarming niet meer werken waardoor deze mensen door extreme kou kunnen
overlijden. Vergelijkbare problematiek geldt ook voor stroomuitval bij hitte. Vooral mensen die in een
39
sociaal isolement leven hebben hier extra kans op.
De kosten van langdurige en grote stroomstoringen kunnen in de miljoenen lopen. In het geval van de
stroomstoring in de Bommelerwaard veroorzaakt door een Apache helikopter, moest defensie 40
40
miljoen euro aan schadeclaims betalen. Klanten krijgen 35 euro vergoed voor de eerste vier tot acht
uur dat zij geen stroom hebben. Vervolgens krijgen zij 20 euro vergoed voor iedere vier uur dat de
stroomuitval langer duurt. Daarbij komen nog de kosten voor het herstel.
Het is mogelijk dat het milieu aangetast wordt als gevolg van een stroomstoring. De chemische
industrie en waterzuiveringsinstallaties kunnen in het geval van een stroomstoring milieuschade
veroorzaken door het uitstorten van gevaarlijke stoffen indien de processen niet tijdig op een andere
wijze van stroom kunnen worden voorzien.
Het openbaar leven zal verstoord worden bij uitval van elektriciteit. Niet alleen zullen burgers last
hebben in de huiselijke sfeer maar ook kantoorgebouwen, winkels, openbare instellingen,
ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen zullen dit direct hinder/overlast ondervinden in hun dagelijkse
werkzaamheden. Het aantal instellingen met een eigen noodstroomvoorziening
De sociaal psychologische omvang is afhankelijk van de hoeveelheid huishoudens die getroffen zijn
en hoelang dit duurt. Kleine stroomstoringen die enkele uren duren zullen niet veel impact
veroorzaken. Echter zodra de stroomstoring langer gaat duren, zal de sociaal psychologische impact
toenemen.
5.10.3 Beoordeling waarschijnlijkheid
Dagelijkse vinden kleine stroomstoringenplaats, waarbij het bijna altijd gaat om incidenten waarbij het
aantal getroffenen en duur minimaal zijn. Dit incidenttype is dus zeer waarschijnlijk. De grotere
uitvallen vinden vele malen minder plaats, maar zijn wel voorstelbaar. De jaarlijkse uitvalduur in
minuten is 23,4 gemiddeld per burger en het gemiddelde aantal getroffenen is 133 per onderbreking
41
voor 2013. Bij deze duur zullen de gevolgen zeer beperkt zijn.
5.10.4 Verstoring gasvoorziening
Verstoringen in de gasvoorziening houdt in dat alle huizen, bedrijven, ziekenhuizen, bejaardentehuis
en alle gebouwen die aangesloten zijn op het gasnet geen gas meer krijgen. Dit betekent dat het niet
mogelijk is om gasfornuizen te koken, en is er geen verwarming of warmwater meer. De gevolgen
van een uitval van de gasvoorziening zijn hierdoor in de winter/kou erger dan in andere jaargetijden.
Storingen van de gasvoorziening ontstaan voornamelijk als gevolg van het falen van een gasleiding.
Dit kan komen door graafwerkzaamheden, maar ook bijvoorbeeld door het falen van andere
naastgelegen leidingen. Op 30 mei 2014 ontstond een omvangrijke gasstoring in de wijk Sprenkelaar
in Apeldoorn, waar als gevolg van een breuk in de waterleiding water en modder in de gasleiding
stroomden. Ca. 1300 huishoudens zaten zonder gas. Het herstellen van de gasvoorziening duurde tot
en met 8 juni. Op zondag 7 december ontstond een gasstoring in de wijk Anklaar in Apeldoorn,
39
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waardoor 507 woningen 6 dagen zonder gas zaten. Hierbij bezweek een waterleiding waardoor de
gasleiding vervolgens ook bezweek. Gasleidingen staan onder druk dus wanneer de leidingen
bezwijken zal er gas uit stromen totdat de lekkage ingesloten wordt. Het herstellen van de
gasvoorziening werd ernstig bemoeilijkt doordat de leidingen verontreinigd waren. Voordat de druk
hersteld wordt moet de leiding schoongemaakt worden. Daarbij moeten alle huishoudens worden
langsgegaan, om de aansluiting te controleren voordat druk op de leidingen kan worden gezet.
In januari 2015 kwamen in Velsen-Noord 1150 huishoudens 6 dagen zonder gas te zitten. Bij
werkzaamheden werd een gasleiding geraakt en er stroomde water het leidingnet in. Daarom moest
het getroffen leidingnet volledig worden schoongemaakt.
In Hollands Midden hadden bijna 300 huishoudens in Waddinxveen in juli 2012 tijdelijk geen gas.
Tijdens reparatiewerkzaamheden aan het gasnet viel de gasdruk weg. Alvorens de gasdruk opnieuw
op de leidingen gezet kon worden, moest bij alle huishoudens de gaskraan zijn dichtgedraaid.
Aangezien dit in de zomer plaatsvond, waren een groot aantal huishoudens op vakantie, waardoor
via een noodverordening toegang verkregen moest worden tot de woningen.
5.10.5 Beoordeling impact
Elk jaar veroorzaakt graafschade ruim 10.000 storingen in de energievoorziening en vinden er als
gevolg van graafschade 10 gasongevallen plaats. In de afgelopen tien jaar vielen daarbij 47
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gewonden . Als gevolg van een gasuitval kunnen mensen daarbij in een benarde situatie terecht
komen. Denk hierbij aan mensen die al een zwakke weerbaarheid hebben. Als in de winter het gas
uitvalt, zal de verwarming niet meer werken waardoor deze mensen door extreme kou kunnen
43
overlijden. Vooral mensen die in een sociaal isolement leven hebben hier extra kans op . Om dit te
voorkomen wordt door Liander wel elektrische verwarming aangeboden.
Klanten krijgen 35 euro voor iedere vier uur dat ze geen gas hebben. In het geval van de gasuitvallen
zoals in Apeldoorn (juni en december 2014) en Velsen-Noord (2015) moet Liander ca 1 miljoen euro
aan schadevergoedingen uitkeren. Daarbij komen nog de kosten voor het herstel van de leiding.
Het openbaar leven zal verstoord worden bij uitval van gas. Niet alleen zullen burgers last hebben in
de huiselijke sfeer maar ook kantoorgebouwen, winkels, openbare instellingen, ziekenhuizen en
verzorgingsinstellingen zullen dit direct hinder/overlast ondervinden in hun dagelijkse
werkzaamheden. Het aantal instellingen met een eigen noodstroomvoorziening
De sociaal psychologische omvang is afhankelijk van de hoeveelheid huishoudens die getroffen zijn
en hoelang dit duurt. Kleine storingen die enkele uren duren zullen minder impact veroorzaken.
Echter zodra de storing langer gaat duren, zal de sociaal psychologische impact toenemen.
5.10.6 Beoordeling waarschijnlijkheid
Alleen door ongelukken tijdens graafwerkzaamheden waren er al 5207 storingen in de
gasvoorziening in 2013. Daarbij komen enkele recente voorbeelden van de afgelopen jaren
(Waddinxveen 2012, Apeldoorn juli en december 2014, Velsen-Noord 2015). Dit maakt het
44
incidenttype voorstelbaar.
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5.11 Verstoring openbare orde
Dit crisistype omvat verstoringen van de openbare orde zoals rellen en demonstraties. Hierbij valt
onder andere te denken aan politieke beslissingen of de aanwezigheid van een pyromaan of pedofiel,
gewelddadigheden bij een voetbalwedstrijd, massale vechtpartijen en buurtrellen. Ook
maatschappelijke onrust valt hieronder. Maatschappelijke onrust is het verschijnsel waarbij één of
enkele incidenten plaatsvinden, die vervolgens, mede ten gevolge van structurele kenmerken van
sociale, fysieke, economische en/of demografische aard, leiden tot een groter aantal en/of ernstiger
incidenten, die op hun beurt leiden tot subjectieve en/of objectieve problemen op het gebied van
openbare orde en veiligheid. Er is sprake van maatschappelijke onrust als de volgende ingrediënten
aanwezig zijn:
o een voedingsbodem, onderliggende maatschappelijke problemen;
o één of meerdere incidenten, die heftige reacties veroorzaken bij burgers, in de media of in de
politiek, en die symbool staan voor de onderliggende maatschappelijke problemen. Dit kan
een dramatisch incident zijn, maar ook een vrij klein incident dat de druppel vormt die de
emmer doet overlopen;
o het (als reactie op dit incident) optreden van massale dan wel ernstige aantastingen van de
openbare orde en veiligheid.
De laatste jaren zijn we echter ook regelmatig geconfronteerd met plotselinge, ingrijpende
gebeurtenissen die landelijk voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Zoals de moord op
Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004), de cartooncrisis in Denemarken (2005-2006) en het
schietdrama in Alphen aan den Rijn (2011) en de aanslag in Parijs (2015). Maar ook op kleinere
schaal zijn incidenten voorstelbaar, zoals de onrust in de wijk Oosterwei in Gouda (2009). Toen
maakte busmaatschappij Connexxion bekend niet langer door een deel van de wijk te zullen rijden in
verband met het agressieve gedrag door een aantal Marokkaanse jongeren aldaar. Na vijf dagen en
enkele maatregelen, waaronder cameratoezicht, eindigde de actie en werd Oosterwei niet langer
gemeden door de bussen. Een ander voorbeeld is de vestiging van de veroordeelde pedofiel Benno
L. in Leiden (2014).
Verstoringen van de openbare orde kunnen zich daarbij openbaren door agressief gedrag van
bevolkingsgroepen, waarbij openbare gebouwen en objecten het moeten ontgelden of waarbij andere
bevolkingsgroepen het slachtoffer kunnen zijn. Vernielingen, brandstichtingen en intimidatie kunnen
de verstoring kenmerken.
De impact van de demonstraties is afhankelijk van de aard van de demonstratie. Demonstraties door
rechts extremistische groeperingen en aandacht voor onderdrukte bevolkingsgroepen vinden met
name plaats in de grote steden en roepen ook weer contra demonstraties op. Deze demonstraties
veroorzaken vaak stremmingen in het verkeer en de contrademonstraties hebben vaak verstoringen
van de openbare orde tot gevolg. De demonstraties door dierenactivisten vinden vaak plaats bij de
bedrijven die over het algemeen in het buitengebied gelegen zijn. Deze demonstraties zorgen voor
verstoring van de openbare orde
5.11.1 Beoordeling impact
In zeer ernstige gevallen kan verstoring van de openbare orde lijden tot het (tijdelijk) verlies van
zeggenschap over kleine delen van de regio. Ordeverstoorders kunnen een (klein) gebied blokkeren.
Afhankelijk van de aard en omvang van de verstoring van de openbare orde zijn doden en gewonden
voorstelbaar. In Alphen aan den Rijn (2011) vielen 7 doden en 17 gewonden en in Parijs (2015) 12
doden en 11 gewonden.
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De economische kosten bij verstoringen van de openbare orde kunnen miljoenen bedragen. Zo heeft
45
project X in Haren (2012) ongeveer 250 miljoen euro gekost voor de gemeente . Bijvoorbeeld bij het
schietincident in de Ridderhof in Alphen aan den Rijn (2011) dient ook rekening te worden gehouden
met bijvoorbeeld inkomstenderving voor de winkeliers en andere bijkomende kosten.
Hoe grootschaliger de onlusten, hoe omvangrijker de verstoring van het dagelijks leven voor mensen
die wonen in de getroffen wijken. Het is mogelijk dat mensen niet naar school, werk en/of winkels
kunnen omdat die in de nabijheid zijn van de verstoring van de openbare orde.
De sociaal psychologische impact is bij verstoring openbare orde en maatschappelijke onrust zeer
groot. Hierbij valt te denken aan de gedragsmatige reactie van de bevolking die door uitingen van
angst en woede (mogelijk ook vermengd met verdriet en afschuw) worden gekarakteriseerd, en
waaraan de media aandacht besteed. Angst zal vooral een rol spelen voor de mensen die wonen in
de nabijheid van de openbare orde verstoring, omdat ook daar de spanning zal toenemen. Mensen
mijden deze plekken, kunnen vluchtgedrag vertonen, afwijkend koopgedrag vertonen, stigmatiseren
en hun onvrede uiten via de media. De publieke woede zal veel breder zijn. Een deel van de mensen
46
zal die woede richten op de overheid, een ander deel op de relschoppers.
5.11.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Verstoring van de openbare orde en maatschappelijke onrust komt in kleine en grote vorm regelmatig
voor. Recente voorbeelden als Gouda (2009), Alphen aan den Rijn (2011), Leiden (2014) en Parijs
(2015) tonen aan dat dit incidenttype zeer voorstelbaar is.

5.12 Verstoring telecommunicatie en ICT
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een lastig af te bakenen verzamelbegrip. Onder ICT
verstaan we all infrastructuren, systemen, diensten en processen die het mogelijk maken informatie
digitaal te verwerken, te gebruiken en te delen. We spreken over uitval als de ICT verstoort raakt,
stagneert of stopt en de continuïteit van organisaties of zelfs de gehele samenleving hierdoor negatief
wordt beïnvloed.
De telecomsector is een complexe omgeving met veel partijen. Er is een beheerder ban de
infrastructuur voor telecommunicatie, zowel voor het mobiele net als voor het vaste net. Daarnaast
zijn er diverse providers die producten en dienstverlening aanbieden aan zakelijke partijen en
particulieren. Bij landelijke uitval is niet in elke veiligheidsregio een liaison beschikbaar ten behoeve
van de crisisorganisatie. Wegvallen van telecommunicatie- en ICT-netwerk heeft verstrekkende
gevolgen voor het zakelijke en het sociaal-maatschappelijke leven. De duur van het incident laat zich
moeilijk voorspellen en kan variëren van enkele uren tot (voor delen van het land) enkele dagen.
Door de uitval van Telecom en ICT is het mogelijk dat er niet meer kan worden getelefoneerd (vast
en/of mobiel), en kan ook internetten of televisie kijken en radio luisteren (via de kabel) niet meer
mogelijk zijn. De toepassingsmogelijkheden van Telecom en ICT raken steeds meer met elkaar
verweven. De impact kan groter worden en leiden tot verstoring van het betalingsverkeer (pin/
creditcard), uitval van elektronisch beveiligde deuren, sluizen, bruggen, drinkwaterpompen,
brandalarmen, etc. Bewust menselijk handelen, technisch falen en natuurrampen kunnen leiden tot
een verstoring van de telecommunicatie en ICT-netwerk. Opzettelijke verstoring kan worden
veroorzaakt doordat bijvoorbeeld een anti-globaliseringsgroep met virus besmette netwerkapparatuur
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op afstand uitschakelt. Hierdoor kunnen het Nederlandse IP-netwerk, internet, telecom- en
dataverkeer direct buiten werking raken en andere vitale voorzieningen uitvallen.
5.12.1 Beoordeling impact
Als gevolg van de interne storing in de ICT omgeving van een telecomprovider ondervinden veel
mensen problemen met hun internet of telefonie verbinding en kunnen niet meer internetten,
televisiekijken, en/of bellen. Bij veel bedrijven is geen telefoonverkeer mogelijk. Ook kan in veel
winkels niet gepind worden. Naast internet werken ook enkele UMTS masten niet meer. Belangrijke
infrastructuur kan uitvallen.
Slachtoffers kunnen mogelijk vallen als gevolg van het uitvallen van vitale voorzieningen in
bijvoorbeeld ziekenhuizen of door het falen van verkeersregelinstallaties. Daarbij is het mogelijk dat
mensen die acute medische zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een hartaanval, de
hulpverleningsdiensten niet tijdig kunnen bereiken. Hierdoor zijn dodelijke slachtoffers niet uit te
sluiten.
Van (langdurige) aantasting van het milieu en de natuur is geen sprake. De chemische industrie zal
de processen afschakelen om natuurrampen te voorkomen.
Afhankelijk van de oordzaak van de verstoring van Telecom en ICT is het mogelijk dat
maatschappelijke onrust ontstaat, samen met grote economische schade. Indien de verstoring wordt
veroorzaakt door een bewuste (cyber)aanval, kan maatschappelijk onrust ontstaan. Er kan angst
ontstaan wanneer blijkt dat de veroorzaker een anti-globaliseringsgroep is. Burgers kunnen in dat
geval bang zijn voor wat er nog meer kan gebeuren. Deze angst kan maanden aanhouden. Ook
media zal dit oppakken en mogelijk worden de overheid en betrokken partijen (providers) ervan
beschuldigd onvoldoende maatregelen te hebben getroffen.
5.12.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Nederland heeft geen ervaring met het op landelijke schaal uitvallen van internet, telefonie,
dataverkeer, enzovoorts. Op kleinere schaal hebben zich wel incidenten voorgedaan zoals in
Rotterdam (zomer 2011 en april 2012). Aangezien een verstoring van Telecom en ICT voorstelbaar
is, wordt de waarschijnlijkheid van dit crisistype, analoog aan de Nationale risicobeoordeling
47
2008/2009 beoordeeld als mogelijk.

5.13 Ziektegolf
Een ziektegolf kan veel verschillende oorzaken hebben. Een ziektegolf is een (feitelijk) gevolg van
gezondheidsproblemen met een forse curatieve inspanning, respectievelijk zorg voor zieken. Een
ziektegolf kan, onder andere, een gevolg zijn van laat ontdekte oorzaken (silent release) van
crisistype ‘bedreiging volksgezondheid’. Onder andere voedingshygiëne problemen komen geregeld
voor (voedselvergiftiging), ook chemische en radiologische oorzaken zijn mogelijk. Daarnaast kan
een ziektegolf veroorzaakt worden door een ziekteverwerker die een grootschalige
epidemie/pandemie teweeg kan brengen.
Een aantal factoren is van invloed op de regionale aanpak van een crisis door een besmettelijke
ziekte:
• de aard van de ziekte (verschijnselen, ernst) en het aantal sterfgevallen (mortaliteit);
• de omvang van de epidemie (lokaal, regionaal, landelijk) en de snelheid en omvang van
verspreiding (attack rate);
47
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•
•

de mate van onduidelijkheid over het verdere beloop (bekende ziekte of nieuwe ziekte);
de mogelijkheden tot preventie of behandeling (is er een vaccin?).

Griep (influenza) is een besmettelijke aandoening van de luchtwegen, veroorzaakt door één van de
influenzavirussen. Het virus is van mens op mens overdraagbaar en wordt via kleine druppeltjes met
het virus via de lucht overgedragen door praten, hoesten en niezen. Indirect kan het virus via handen
worden overgedragen. Er zijn drie typen influenzavirussen bekend: A, B en C. Deze typen zijn weer
onderverdeeld naar de eiwitten aan de buitenkant van het virus: het hemagglutinine en
neuraminidase. Ieder onderscheidend type influenza wordt genoemd in combinatie van
hemagglutinine en neuraminidase. De Mexicaanse griep werd veroorzaakt door een influenzavirus
van het A type met de H1 en N1 eiwitten. Dit zijn eiwitten die een rol spelen bij de binding van het
influenzavirus aan de cellen van de bovenste luchtwegen.
De jaarlijkse seizoensgriep wordt veroorzaakt door de typen A en B. Seizoensgriep treedt jaarlijks op
tussen november en april. In Nederland start het griepseizoen meestal in de maanden december of
januari, waarna het een aantal weken tot maanden doorloopt met een duidelijke piek. De gemiddelde
duur van de seizoensgriep is acht weken, waarin gemiddeld vijf procent van de bevolking griep krijgt.
De ziekte griep kent meestal een acuut begin met koorts, hoesten en spierpijn. Bij gezonde kinderen
en jonge volwassenen verloopt griep in principe ongecompliceerd, en gaat vanzelf weer over zonder
restverschijnselen. De ziekteverschijnselen houden gemiddeld 4 dagen aan. Binnen één tot twee
weken treedt herstel op. Griep geeft gemiddeld 1,5 dag arbeidsverzuim bij gezonde volwassenen.
Bekende risicogroepen voor de complicaties van griep zijn heel jonge kinderen, ouderen en personen
met een chronisch lijden (bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en longaandoeningen), waar de
influenzavirusinfectie een plotselinge verergering van klachten gerelateerd aan de onderliggende
aandoening kan veroorzaken. Tijdens het griepseizoen overlijden bijna uitsluitend mensen uit die
risicogroepen aan de gevolgen van griep.
Een pandemie wordt veroorzaakt door een type virus dat nog nooit of al heel lange tijd niet onder
mensen heeft gecirculeerd. Een pandemie is dus wat anders dan de jaarlijks terugkerende
seizoensgriep maar heeft als ziektebeeld wel dezelfde kenmerken als de jaarlijkse seizoensgriep.
Pandemieën kunnen in korte tijd veel mensen ziek maken. Maatschappelijke onrust en andere
effecten van een pandemie zijn afhankelijk van het aantal mensen dat ziek wordt en het overlijden
van patiënten. Wanneer (gezonde) kinderen overlijden zullen de media daar vooral aandacht aan
besteden.
Het menselijk lichaam kent grofweg twee verdedigingssystemen tegen ziekteverwekkers. Als eerste
de mechanische afweermechanismen van het lichaam zoals de huid en trilhaartjes en slijmvliezen in
de neus en luchtpijp. Als tweede de immunologische afweer door middel van het door het lichaam
zelf aangemaakte antistoffen (humorale afweer) en cellen die in staat zijn bacteriën en virussen aan
te vallen en te vernietigen (cellulaire immuniteit). Het immunologische afweersysteem heeft de
mogelijkheid van het opbouwen van een ‘antistofgeheugen’ tegen eerder doorgemaakte infecties
waardoor je een langere periode na een infectie met een influenzavirus geen griepverschijnselen
meer zal krijgen. Maar elk jaar circuleren er net iets andere virusvarianten. Deze varianten kunnen de
eerder opgebouwde specifieke afweer geheel of gedeeltelijk omzeilen. De dan nog bestaande
gedeeltelijke weerstand (restimmuniteit) kan de kans op en/of de ernst van ziekteverschijnselen en de
48
kans op overlijden verminderen.
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5.13.1 Beoordeling impact
De impact op fysieke veiligheid is afhankelijk van de aard van de ziektegolf, de effectiviteit van
maatregelen om verspreiding te voorkomen en of de zieken goed verzorgd kunnen worden. Is het
een ziekte die snel van mens op mens kan overgaan en wanneer het in staat is om gezonde mensen
te doden, zal de impact snel groter worden. Een groep die hier specifieke aandacht verdient zijn de
jonge kinderen, ouderen en mensen met een chronische aandoening want die zijn extra vatbaar voor
de ziektegolf.
In het griepseizoen gaan circa 300.000 mensen langs bij de huisarts met een influenza-achtig
ziektebeeld. Dit komt neer op circa 19 gevallen per 1.000 personen per seizoen. Deze schatting is
gebaseerd op gegevens voor de seizoenen 2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013 afkomstig van de
huisartsenregistratie CMR-Peilstations. Naar schatting zal in Nederland 1 op de 3 mensen ziek
worden bij een grieppandemie.
Lichamelijk lijden is mogelijk wanneer een substantieel gedeelte van de bevolking ziek is en de
bedrijfscontinuïteit van leveranciers van primaire levensbehoeften in gevaar komt. De impact op
economische veiligheid wordt vooral bepaald door kosten op gebied van de maatregelen, derving van
omzet van bedrijven die niet meer open kunnen blijven, het opvangen van de grote hoeveelheid
patiënten en de extra medicijnen die de overheid extra moet inkopen.
Het dagelijks leven zal door een ziektegolf verstoord worden op verschillende manieren. Het meest
voor de hand liggende is dat de zieken niet naar werk of school kunnen. Daarbij is het voorstelbaar
dat bedrijven en instanties niet meer kunnen openblijven als te veel medewerkers ziek zijn. Bij de
uitbraak van een (nieuw) influenzavirus moet rekening worden gehouden met een zeer groot aantal
patiënten, waarbij ook medewerkers van de zorgverlening zelf getroffen zullen worden. De continuïteit
van hulpverlening kan in het geding komen. Mede hierdoor zal de sociaal psychologische impact
groot zijn.
5.13.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Influenza (griep) komt ieder jaar voor. Grieppandemieën zijn zeldzaam, maar komen toch met enige
regelmaat voor. In de twintigste eeuw zijn er drie pandemieën geweest: in 1918 (ongeveer 40 miljoen
doden), in 1957 (meer dan twee miljoen doden) en in 1968 (ongeveer één miljoen
49
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doden) . Een crisistype ziektegolf wordt als zeer waarschijnlijk ingeschaald .
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A.6

1. Samenvatting
De procedure NL-alert is gewijzigd. De wijziging past binnen het landelijk Beleidskader NL-Alert.
De strakke koppeling met de WAS-procedure (Waarschuwings- en AlarmeringsSysteem) is
losgelaten. NL-Alert kan met deze nieuwe procedure breder worden ingezet en meer als
communicatiemiddel worden gebruikt. Om NL-Alert ook als communicatiemiddel te kunnen
gebruiken, is het mandaat zoals dat opgenomen is in het Regionaal Crisisplan, Handboek
Bevolkingszorg, deel B Communicatie, aangepast.

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

Aangepaste procedure NLAlert VRH en VRHM
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Eric Seugling,
Communicatie VRHM
2 april 2015

A.6

Bijlage(n):

2

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft op 4 december jl. de aangepaste procedure NL-Alert vastgesteld. Deze
aangepaste procedure vervangt de Procedure NL-alert zoals vastgesteld in november 2012. Mede in
verband met de samenvoeging van de Gemeenschappelijke Meldkamers van de Veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden is de procedure NL-Alert aangepast. Deze aanpassing was al voorzien
bij de invoering van de huidige procedure NL-Alert. De procedures in de Veiligheidsregio’s Haaglanden
en Hollands Midden voor de GMK worden eensluidend qua uitvoering. Hierbij wordt de strakke
koppeling met de WAS-procedure (Waarschuwings- en AlarmeringsSysteem) losgelaten. NL-Alert kan
met deze nieuwe procedure breder worden ingezet en meer als communicatiemiddel worden gebruikt.
De taakorganisatie Communicatie krijgt een verregaand mandaat om haar taak uit te kunnen voeren.
Om NL-Alert ook als communicatiemiddel te kunnen gebruiken, is het mandaat zoals dat opgenomen is
in het Regionaal Crisisplan, Handboek Bevolkingszorg, deel B Communicatie, aangepast.
In het landelijk Beleidskader NL-Alert zijn afspraken neergelegd waarbinnen de inzet van NL-Alert
kan plaatsvinden. De aangepaste procedure en de aanpassing van het mandaat passen binnen het
beleidskader NL-Alert.

4. Implementatie en communicatie
Het mandaat van de Taakorganisatie Communicatie zoals opgenomen in het deel B - Communicatie
van Handboek Bevolkingszorg van het Regionaal Crisisplan is aangepast conform bijlage 2.
De belanghebbenden (HOvD’s, Leider CoPI, AGS, OL’s, taakorganisatie Communicatie) in Hollands
Midden ontvangen een briefing ontvangen over de nieuwe procedure.

5. Bijlagen
1.
2.

Aangepaste procedure NL-Alert;
Aangepast mandaat taakorganisatie Communicatie.

A.6 bijlage 1

Aangepaste procedure NL-Alert VRH en VRHM

1.1 Inleiding
Tijdige, consistente en betrouwbare communicatie tussen overheid en burgers bij incidenten, rampen
en crises is van groot belang. In eerste instantie om mensen adequaat te informeren over de situatie
en daarnaast over het mogelijke risico dat zij lopen en de wijze waarop zij dit risico kunnen verkleinen
dan wel uitsluiten. Kortom, om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten.
Het ministerie van V&J (NCTV) heeft voor de inzet van NL de volgende landelijke kaders opgesteld:
Een NL-Alert wordt ingezet bij rampen en crises op het moment dat die zich voordoen, of in de direct
daaraan voorafgaande fase van acute dreiging, als het incident:
•
acuut handelen van publiek kan vergen of
•
een fysieke bedreiging kan vormen of
•
voor grote maatschappelijke onrust/ontwrichting kan zorgen.
Verder is het van belang om bij het uitzenden van een NL-Alert goed na te denken over de
informatiebehoefte van het publiek. Laat de informatiebehoefte van het publiek mede leidend zijn om
te bepalen of een NL-Alert verzonden dient te worden. Een NL-Alert alarmeert en/of informeert
mensen in de omgeving over een (dreigende) crisissituatie.
Deze notitie beschrijft:
•
nieuwe uitgangspunten voor de inzet van NL-Alert
•
aangepaste mandatering van de inzet van NL-Alert
•
de taakverdeling bij berichtbepaling en verzending NL-Alert
1.2
Uitgangspunten
De Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hanteren de volgende uitgangspunten voor
het omgaan met NL-Alert. Deze uitgangspunten sluiten aan bij het Beleidskader NL-Alert van het
NCTV.
1) Het belangrijkste doel van het gebruik van NL-Alert is het grootschalig beïnvloeden van het
gedrag van burgers die (mogelijk) serieus bedreigd worden door de effecten van een incident of om
te voorkomen dat dit gebeurt. Dit betekent dat het middel vanaf de start van een incident of een
dreiging daarvan zo snel mogelijk ingezet kan worden. Besluitvorming over de inzet moet dus snel
plaats kunnen vinden.
2) De inzet van een NL-Alert is gekoppeld aan de aanwezigheid van een relevant effectgebied of om
te voorkomen dat een incident een ramp wordt. In een NL-Alert wordt verwezen naar een plek met
meer informatie, waardoor het voor de hand ligt op te schalen naar een (smalle) taakorganisatie
Communicatie. Het besluit over de inzet van NL-Alert en over de fase moet bewust genomen worden
door de bevoegde betrokkenen en is daarmee geen automatisme. Bij de inzet van NL-Alert wordt zo
spoedig mogelijk de betrokken bestuurder(s) geïnformeerd.
3) Een NL-Alert informeert burgers over een incident. Om zoveel mogelijk grip op het gedrag van de
betrokken en andere burgers te houden is het noodzakelijk volgend op de initiële inzet van NL-Alert
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de crisiscommunicatie zo snel mogelijk op te starten. Daarbij dient het vervolggebruik van NL-Alert
onderdeel te zijn van de crisiscommunicatie.
4) Er is onderscheid te maken tussen acute incidenten en niet acute incidenten. Indien noodzakelijk
wordt NL-Alert bij acute incidenten, zoals bij 1 beschreven, zo spoedig mogelijk ingezet.
Bij niet acute incidenten is meer tijd om de inzet te overwegen en voor te bereiden.
5) Goed gebruik van NL-Alert staat of valt met de inhoud van de berichten. Dit betekent dat degene
die besluit NL-Alert in te zetten en degene die een te verzenden NL-Alert op moet stellen beide goed
inzicht moeten hebben in de (on)mogelijkheden van het systeem.
6) De bevoegdheid tot inzet van NL-Alert en de taak NL-Alerts op te stellen ligt bij een beperkt
aantal goed getrainde experts. Bij gebruik van NL-Alert is het noodzakelijk de staande
crisisorganisatie te informeren via LCMS over de inhoud van het NL-Alert en de omvang van het
betreffende gebied.
1.3
Inzet en mandatering NL-Alert in VRH en VRHM
De inzet van NL-Alert in de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden is nu gekoppeld aan
de WAS -procedure met bijbehorende mandaten. Dit betekent dat in Haaglanden de (H)OvD
Brandweer is gemandateerd tot het laten afgaan van de sirenes (met een maximum van 3) en het
versturen van vooraf gedefinieerd NL-Alert. Voor Hollands Midden is de OvD Brandweer
gemandateerd voor 1 sirene, en de HOvD Brandwer heeft het mandaat voor 3 sirenes.
Een NL-Alert kan op eerdere momenten dienstdoen en een positief effect hebben op de
informatiebehoefte van de omgeving. In de aangepaste werkwijze kan de burgemeester dan wel de
voorzitter van de veiligheidsregio, of een gemandateerde namen hem/haar, NL-Alert inzetten bij een
(dreigende) crisissituatie om betrokkenen te alarmeren, te alerteren en/of te informeren. Het mandaat
voor het laten versturen van een NL alert blijft bij de (H)OvD Brandweer in de acute fase, en is
onafhankelijk van de WAS. Als een NL-Alert verstuurd gaat worden, wordt de volgende procedure
doorlopen:
1. In de acute fase neemt de (H)OvD Brandweer het besluit tot het verzenden van een eerste
waarschuwing van de bevolking via een NL-Alert, eventueel in combinatie met WAS.
2. In de hierop volgende, acute en opgeschaalde, fase neemt, afhankelijk van het
opschalingsniveau, de Leider CoPI (GRIP 1) of Operationeel Leider (GRIP 2 en hoger) het besluit
tot het (verdere) gebruik en inzet van NL-Alert. De communicatieadviseur CoPI/ROT stelt het NLAlert op op basis van het beeld en handelingsperspectief. In de VRHM kan via de
Mandaatregeling Taakorganisatie Communicatie VRHM ook het Hoofd Taakorganisatie
Communicatie gebruik maken van NL-Alert. Bij gebruik wordt hiervan melding gemaakt in het
ROT en LCMS.
Elke functionaris in de crisisbeheersing kan voorstellen een NL-Alert in te zetten. Het besluit tot
inzet ligt zoals hierboven omschreven.
1.4 Inzet NL-Alert in het grensgebied van de VRH en VRHM
In principe is elke veiligheidsregio alleen in het eigen gebied verantwoordelijk voor de activering van
NL-Alert. Bij een verzendgebied dat zowel in Haaglanden als Hollands Midden ligt, ligt het initiatief bij
de veiligheidsregio waar het incident zich afspeelt. Omdat NL-Alert door één GMK wordt verzorgd, is
het een aandachtpunt voor de CaCo dat het NL-Alert in het juiste gebied wordt verzonden.
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2. Procedure inzetten NL-Alert VRH en VRHM
2.1 Toepassing NL-Alert in de verschillende fasen
Acuut, beginfase: In de acute fase is er geen of zeer weinig tijd voor afstemming en overleg. Ook zijn
in de acute fase nog niet alle operationele vertegenwoordigers / actoren aanwezig. De (H)OvD
Brandweer is gemandateerd om in deze fase vooraf opgestelde NL-Alerts in te zetten, waarbij bronen effectgebied worden genoemd, en verwezen wordt naar een plek waar meer informatie te vinden
of te krijgen is.
Het gaat om situaties met explosiegevaar of bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, waarbij het
bieden van een direct handelingsperspectief gevraagd wordt. De meldkamer (of CaCo, vanaf GRIP 1)
krijgt opdracht voor uitvoering. De opdracht komt van de (H)OvD Brandweer. Deze informeert de
GMK-B en geeft aan welk standaard NL-Alert verstuurd wordt, en welke informatie Omroep West
gaat uitzenden. De enige toevoeging die gedaan wordt is de bronlocatie.
2.2 Acuut, opgeschaald
Tijdens een GRIP-inzet zijn alle operationele actoren (waaronder voorlichter CoPI en/of
communicatieadviseur ROT) actief. Hierdoor kan er een meer gespecificeerd (vervolg) NL-Alert
worden opgesteld, voor een mogelijk groter gebied. In deze fase wordt het eventueel eerder
verzonden (standaard) NL-Alert opgevolgd door een of meerdere specifiekere NL-Alerts die publiek
nog beter informeren en een passend handelingsperspectief bieden.
GRIP 1
1. De voorlichter CoPI zorgt voor het opstellen van het NL-Alert.
2. Het plot wordt in LCMS ingevoerd op de binnen de regio gebruikelijke wijze.
3. De Leider CoPI bepaalt, in samenwerking met de leden van het CoPI, het verzendgebied en
het handelingsperspectief.
4. De Informatiecoördinator CoPI zorgt voor plaatsing van het NL-Alert in LCMS.
5. Zodra het NL-Alert in LCMS is geplaatst meldt de Informatiecoördinator dit aan de GMK-B
zodat deze het NL-Alert kan laten verzenden.
GRIP 2, 3 en 4
1. De communicatieadviseur ROT zorgt voor het opstellen van het NL-Alert.
2. De communicatieadviseur ROT bepaalt in het ROT het verzendgebied en het
handelingsperspectief.
3. De informatiemanager ROT zorgt voor plaatsing van het NL-Alert in LCMS.
4. Het plot wordt in LCMS ingevoerd op de binnen de veiligheidsregio gebruikelijke wijze.
5. De informatiemanager ROT meldt aan de CaCo dat er een te verzenden NL-Alert klaarstaat
in LCMS.
6. CaCo zorgt voor verzending NL-Alert.
2.3 Beëindigingbericht
1. De voorlichter CoPI / communicatieadviseur ROT stelt, na een besluit van de Leider CoPI of
Operationeel Leider tot afschaling, een beëindigings NL-Alert op.
2. De informatiemanager CoPI / ROT plaatst het NL-Alert in LCMS.
3. Zodra het bericht in LCMS is geplaatst meldt de betreffende informatiemanager dit aan de CaCo
zodat deze het NL-Alert kan verzenden.
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De standaardberichten worden vooraf opgesteld en beschikbaar gesteld voor gebruik.
3. Berichtgeving NL-Alert
Er is een onderscheid tussen standaardberichten en zelf op te stellen berichten.
Standaardberichten worden opgesteld op basis van veelvoorkomende crisis of rampen. Deze kun je
acuut inzetten of ter illustratie gebruiken voor een zelf op te stellen bericht.
3.1 Standaardberichten
1. standaardbericht direct bij alarmering: doel is met name schadebeperking met secundair
informatievoorziening. Dit wordt vooraf opgesteld en beschikbaar gesteld.
2. een bericht bij de afschaling / terugkeer in de normale situatie
3. een bericht gebaseerd op specifieke scenario’s
3.2 Opbouw van zelf op te stellen berichten:
Het NL-Alert bevat:
• beschrijving gebeurtenis (informatievoorziening)
• vermelding bronlocatie
• beschrijving handelingsperspectief (schadebeperking)
• waar meer informatie is te vinden (bijv url, twitter, calamiteitenzender)
• datum, tijdstip
• afzender
4. Mandatering inzet NL-Alert
Fase

Mandaat

Verantwoordelijk voor opstellen NL-Alert

Coördinatie
uitvoering

Acuut beginfase

(H)OvD

In principe standaardberichten, aangegeven door CaCo/GMK-B

Bv gaswolk,

Brandweer

(H)OvD Brandweer, anders operationeel

dreigende explosie,

woordvoerder Brandweer

zware rook
Acuut opgeschaald

Leider CoPI

CoPI voorlichter

CaCo

GRIP1
Bv onvoorziene
uitbreiding met als
effect zie beginfase
Acuut opgeschaald

Operationeel Communicatieadviseur ROT / Hoofd

GRIP2/3/4

Leider

Bv onvoorziene

CaCo

Taakorganisatie Communicatie op basis van
mandaat

uitbreiding met als
effect zie beginfase
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Niet Acuut

Bevind van

Communicatieadviseur ROT, indien ROT.

Voorzienbaar effect

zaken

Bij asynchrone opschaling Taakorganisatie

op termijn of overlast

Communicatie ligt dit bij het Hoofd

maar geen (levens)

Taakorganisatie Communicatie, na overleg met

gevaar

bestuurder.

Afschaling

CaCo

Operationeel Communicatieadviseur ROT/CoPI voorlichter
Leider of
Leider CoPI

De uitvoering gebeurt altijd door een opgeleide centralist.
4.1 Toelichting
A) Initiatief
In principe kan iedereen die betrokken is bij een incident het signaal afgeven dat het zinvol kan zijn
NL-Alert (en het WAS) in te zetten. Deze lijst is dus niet gelimiteerd. Het is wel zo dat van de
genoemde personen/organisaties verwacht mag worden dat zij bewust nadenken over de
wenselijkheid en de grote impact van een alarmering.
B) Besluit
Bij acuut gevaar in de beginfase van een incident wordt de beslissingsbevoegdheid neergelegd bij de
hoogste operationeel leidinggevende ter plaatse vanaf niveau OvD.
Bij acuut gevaar in een opgeschaalde situatie is er, afhankelijk van de GRIPfase, altijd één orgaan
waar alle informatie over het incident binnenkomt en waar spoedeisende besluiten worden genomen.
Het kan niet anders dan de leidinggevende van dat orgaan de bevoegdheid te geven NL-Alert in
acute gevallen in te zetten. Dit betekent dus de Leider CoPI bij GRIP1 en de Operationeel Leider bij
GRIP2 en hoger.
Bij geen acuut gevaar is er in principe de tijd om de formele route te lopen, en zullen de gebruikelijke
afspraken gevolgd worden zoals in ‘reguliere’ crisiscommunicatie. Hierbij heeft de burgemeester een
rol, net als het Hoofd Taakorganisatie Communicatie. In deze positie kunnen zij besluiten tot het
versturen van een NL-Alert. De meldkamer ontvangt dan een vooraf gedefinieerde NL-Alert om te
verzenden.
C) Opstellen NL -Alert:
Het snel opstellen van een bruikbaar NL-Alert vereist opleiding en oefening. In de regio’s zijn nu al
voorlichters CoPI gepiketteerd om snel de crisiscommunicatie op te starten en uit te voeren. Het is
daarom handig de taak ‘standaard NL-Alert activeren/opstellen’ in ieder geval bij hen neer te leggen.
Hiermee is praktisch gezien de taak goed belegd voor zowel het CoPI als de OL-omgeving.
D) Coördinatie uitvoering
De daadwerkelijke verzending van het NL-Alert gebeurt vanuit de Meldkamer Brandweer. Hier is de
CaCo de operationeel leidinggevende die toezicht houdt op de uitvoering van de noodzakelijke

5
Agendapunt A.6 bijlage 1 AB VRHM 2 april 2015

handelingen. Daarmee is de CaCo de logische functionaris die de opdracht tot uitzending van een
NL-Alert ontvangt en zorg draagt voor de uitvoering. Ook kan de CaCo op basis van ontwikkelingen in
de meldkamer adviseren tot een NL-Alert. Besluiten doet de CaCo echter nooit.
E) Uitvoering
Het adequaat verzenden van een NL-Alert vergt opleiding en oefening. De groep centralisten van de
GMK-B is hiervoor inmiddels opgeleid en getraind. Zij heeft ook meegedaan aan de landelijke
controleberichten. Het is daarom zinvol de uitvoeringstaak bij deze groep neer te leggen.
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A.6 bijlage 2

Mandaat Taakorganisatie Communicatie Veiligheidsregio Hollands Midden
De Taakorganisatie Communicatie werkt op basis van mandaten.
Onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan de Taakorganisatie
Communicatie een aantal zaken zelf in gang zetten zonder tussenkomst van het (R)BT en
ROT. Over onderstaande mandaten brengen de communicatieadviseurs in het ROT en (R)BT
verslag uit. Het gebruik van onderstaande middelen wordt door de Informatiecoördinator
Taakorganisatie Communicatie vastgelegd in LCMS. Verantwoording vindt achteraf plaats.
Het betreft de volgende mandaten:
1. Mandaat informatievoorziening
Zonder vooraf ruggespraak te houden met de burgemeester dan wel het (R)BT kan het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie gedurende de crisissituatie via de haar beschikbare staande
middelen- / kanalen informatie verspreiden onder 'publiek' en 'pers' voor zover die informatie
betrekking heeft
op:
- De inhoud: feiten en omstandigheden die hetzij door het ROT, hetzij door eigen
waarneming / registratie zonder gerede twijfel als juist zijn te kwalificeren.
- De procedure: de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse
actoren binnen de crisisorganisatie.
- Het proces: de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de crisisorganisatie aan
het publiek en de pers correcte, relevante en actuele informatie beschikbaar wordt
gesteld.
2. Mandaat inzet gemeentelijke website
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening de
gemeentelijke website inzetten als informatiebron voor 'publiek en pers', zonder vooraf
toestemming van het ROT of (R)BT te vragen.
3. Mandaat inzet www.crisis.nl
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie mag volgens de procedures die daartoe bestaan de inzet
van www.crisis.nl bij het NCTV/NCC van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen, zonder
toestemming vanuit het ROT of (R)BT. De officiële aanvraag wordt na afsluiten van het incident
geregeld.
4. Mandaat instrueren gemeentelijk callcenter
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening zonder
toestemming van het ROT of (R)BT het gemeentelijk callcenter / klantcontactcentrum (KCC)
inschakelen voor het geven van antwoorden op telefonisch gestelde vragen. Leden van het team
Crisiscommunicatie stellen daartoe een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden op en houden
deze actueel.
5. Mandaat inzet publieksinformatienummer 0800 - 1351
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie mag volgens de procedures die daartoe bestaan, de inzet
van het 0800-1351, het publieksinformatienummer van het NCTV/NCC van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie aanvragen, zonder toestemming uit het ROT of (R)BT. De officiële aanvraag
wordt na afsluiten van het incident geregeld.

1

6. Mandaat publieksvoorlichting.
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening op plekken
waar 'publiek' zich groepeert (zoals informatiebalies, opvangcentra, ziekenhuizen, plaats incident) de
ter plaatse verantwoordelijke functionarissen ondersteunen in hun communicatie. Zij zijn
gemachtigd informatie te verstrekken zoals onder 1 beschreven, zonder toestemming van het
ROT of (R)BT.
7. Mandaat inzet calamiteitenzender
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan de calamiteitenzender Omroep West in het kader van
de informatievoorziening (en conform de afspraken die daartoe zijn vastgelegd in het convenant)
activeren als kanaal om informatie te verspreiden,
8. Mandaat inzet NL-Alert
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan NL-Alert in het kader van informatievoorziening
inzetten om bewoners en belanghebbenden in specifieke gebieden te voorzien van informatie over
een incident zonder toestemming van de Operationeel Leider.
Inzet van NL-Alert door het Hoofd Taakorganisatie Communicatie wordt gemeld door de
communicatieadviseur ROT aan de Operationeel Leider. In LCMS wordt het tijdstip van de inzet van
NL-Alert, de boodschap en het uitzendgebied vastgelegd in het tabblad crisiscommunicatie.
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1. Samenvatting voorstel
Onderstaand informatief voorstel geeft inzicht in de prestaties van gemeenten en hulpdiensten met
betrekking tot de geautomatiseerde alarmeringssystemen en noodcommunicatievoorzieningen tijdens
de afgesproken periodieke testen.
Daarnaast wordt een overzicht aangeboden met betrekking tot de schade aan straatmeubilair
veroorzaakt tijdens de jaarwisseling.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Stand van zaken:
- OOV alert
- Noodcommunicatievoorziening
- Schade jaarwisseling
Algemeen Bestuur

Opgesteld
door:

R. Knaap (BGC)

Datum:

2 april 2015

A.7

Bijlage(n):

3

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
OOV Alert
In de Veiligheidsregio Hollands Midden(VRHM) is het belsysteem OOV Alert in gebruik bij 17
gemeentelijke crisisorganisaties als alarmeringssysteem. OOV Alert is een geautomatiseerd
telefonisch waarschuwingssysteem. Met OOV Alert is het mogelijk in zeer korte tijd diverse
functionarissen van de gemeentelijke crisisorganisaties geautomatiseerd te alarmeren. De
gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk hebben OOV alert om uiteenlopende redenen (nog) niet
in gebruik.
De gemeente Noordwijk heeft in verband met de NSS top (1e kwartaal 2014) en vanaf halverwege
april door ernstige ziekte van een medewerker het OOV Alert niet kunnen testen. Door de
onverwachte uitval was het niet mogelijk om alarmering over te dragen aan een andere gemeente.
Vanaf april 2015 zal de gemeente Noordwijk het periodiek testen van OOV-alert weer oppakken.
In de bijlage is een overzicht van de periodieke testresultaten weergegeven.
Noodcommunicatievoorziening
De noodcommunicatievoorziening (NCV) wordt gezien als last resort, ingeval de vaste en mobiele
telefoonlijnen niet meer functioneren door bv grootschalige stroomuitval.
Welke NCV- aansluitingen zijn er
- Een gemeente heeft minimaal één NCV aansluiting;

1

- De brandweer heeft NCV aansluitingen bij de GMK en voorts bij vier strategische locaties in de
veiligheidsregio;
- De politie heeft NCV aansluitingen bij de GMK en vier eveneens strategische locaties in de regio;
- De GHOR heeft NCV aansluitingen bij bureau GHOR en in het ROT;
Regulier testen
In de VRHM zijn de gemeenten verdeeld over vier clusters. De vier clusters voeren om de twee
maanden een test uit van de NCV installatie door daadwerkelijk te bellen met de NCV. Hierbij bellen
de gemeenten ook naar de NCV aansluitingen van de hulpdiensten. In de bijlage staat een overzicht
van de meest recente periodieke testresultaten.
Schade jaarwisseling
In 2013 is gestart met het aanleveren van een overzicht van het schade bedrag naar aanleiding van
de vernielingen van gemeente-eigendommen (straatmeubilair) tijdens de jaarwisseling. Lokaal
kunnen gemeenten het schadebedrag specificeren. Voor de jaarwisseling 2014-2015 hebben twee
gemeenten geen schadebedrag doorgegeven. Voor de overige gemeenten komt het schade bedrag
op circa € 244.000,-.
In de bijlage staat een overzicht van een schadebedrag per gemeente.
Het DB heeft kennis op donderdag 12 maart jl. kennis genomen van de bijgevoegde inventarisatie.
Men realiseerde zich dat op basis van deze inventarisatie slechts in beperkte zin conclusies mogen
worden getrokken omdat er geen vergelijkbaar format aan deze inventarisatie ten grondslag ligt.
Iedere gemeente is nl vrij in de wijze waarop de schade inventarisatie plaatsvindt.
Het DB heeft naar aanleiding van dit agendapunt verzocht of de veiligheidsregio voor de aanstaande
jaarwisseling iniatieven kan ontplooien waarbij de gemeenten hun best practises rondom de
jaarwisseling met elkaar kunnen delen.

4. Communicatie
Het Algemeen Bestuur van de VRHM ontvangt de stand van zaken met betrekking tot het oefenen /
testen van OOV alert, NCV en een overzicht van de schade ten gevolge van de vernielingen tijdens
de jaarwisseling 2014-2015 in de 19 gemeenten in de VRHM.

5. Bijlagen
-

Overzicht stand van zaken OOV alert;
Overzicht stand van zaken NCV testen;
Overzicht schade jaarwisseling 2014-2015.

Historie besluitvorming
N.v.t.
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Gemeente
Alphen a./d Rijn
Bodegraven Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden gehele organisatie
Leiden Opvang
Leiden Schade
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest gehele crisisorg.
Oegstgeest hoofden en TL
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Bergambacht
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist

dec. 2012

jan. 2013

x
x

x
x

x

x
x
x

feb. 2013

x

mrt-13

apr-13 mei-13

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x-x
x
x

xx
x

x
x

x

aug-13

x
x

x

sep-13

okt-13

nov-13

x

x

x

x

x

x
x
x

x

dec-13

x
x
x

x
x

x

x
x

jul-13

x
x

x
x
x
x

jun-13

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Totaal
Legenda
Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 3 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
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Gemeente
Cluster D&B streek
Hillegom
Katwijk
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen
Cluster Rijn- & Veenstreek
Alphen a./d Rijn
Kaag en Braassem
Nieuwkoop
Cluster BRL
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude
Cluster Midden Holland
Bodegraven Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
K5
Regionaal
Reginaal team Crisiscomm.

jan-14

feb-14

mrt-14

apr-14

mei-14

jun-14

jul-14

x
x

x

x

x
x

aug-14

x
x

x
x
x

x

okt-14

nov-14

x

dec-14

x

x

x

x

x
x

x

x
x

sep-14

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

Legenda
Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 3 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Deelnemers niet ervaren met OOV alert
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aug-14

Gemeente
Cluster D&B streek
Hillegom
Katwijk
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen
Cluster Rijn- & Veenstreek
Alphen a./d Rijn
Kaag en Braassem
Nieuwkoop
Cluster BRL
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude
Cluster Midden Holland
Bodegraven Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
Krimpenerwaard
Regionaal
Reginaal team Crisiscomm.

x

sep-14

okt-14

nov-14

x

dec-14

jan-15

feb-15

mrt-15

apr-15

x

x

x

x

x
x

x

Zie opmerking in de informatienotitie
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

Legenda
Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 3 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Deelnemers niet ervaren met OOV alert
Het testen gaat niet meer gebeuren per gemeente, maar
voor de IGS organisatie.
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Gemeente
Duin en Bollen
Hillegom
Katwijk
Katwijk Politie
Katwijk Brandweer
Lisse
Noordwijk

Nummer

25164
70144
17447
17376
25160

Noordwijkerhout
Teylingen (SSH)
Teylingen (VHT)

17120
25163
25294
25301

Noordwijk Brandweer
Noordwijk Politie
Teylingen (VHT)

70200
17446
25295

Datum
11-9-2013 13-11-2013
Ja
Ja
Ja
Starter
Nee
Nee
Nee
Nee
Starter
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

8-1-2014
ja
nee
nee
ja
Starter
nee
ja
nee
nee

12-3-2014 14-5-2014
Ja
Starter
Ja
Nee
Nee
Nee
Starter

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Nee
Nee

9-7-2014
Ja
Ja
Nee
Ja
Starter
Nee
Ja
Nee
Ja

10-9-2014 12-11-2014
Ja
Nee
ja
Ja
nee
Nee
nee
Nee
Starter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nee

14-1-2015
Ja
Starter
Nee
Nee
Nee

11-3-2015
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja/starter

Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee

Legenda

Nee

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Nummer inactief
Niet opgenomen of storing
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Gemeente
Rijn & Veenstreek

Nummer

Datum

Alphen aan den Rijn
Alphen Brandweer
Alphen Politie
Kaag en Braassem
Nieuwkoop (Ter Aar)
Nieuwkoop (Nieuwveen)

17130
17424
17445
17108
70250
17598

7-10-2013
ja
ja
ja
S
ja
ja

Boskoop
Rijnwoude

17129
17109

ja
ja

3-2-2014
ja
Nee
Nee
S
ja
ja

7-4-2014 6-10-2014
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
S
Ja

2-2-2015

7-4-2015

1-6-2015

Legenda

S
Nee

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Nummer inactief
Starter
Niet opgenomen of storing
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Gemeente
GRIP 5

Nummer

17385
Leiden GBT
17586
Leiden Stadshuis
17551
Leiden TBZ
17599
Leiden Tweelinghuis
17421
Leiden Politie
17198
Leiden RBT
17199
Leiden RBT
17005
Leiden ROT
70240
Leiderdorp
17119
Oegstgeest
17115
Voorschoten
17110
Zoeterwoude
17394
Hoogheemraadschapvan Rijnland

datum
7-4-2014
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Starter
Ja
Ja
Ja
Ja

2-6-2014
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4-8-2014 6-10-2014 1-12-2014
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

6-4-2015

1-6-2015

nee
ja
nee
ja
ja
nee
nee
nee
ja
nee
nee
starter
ja

Legenda

Nee

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Nummer inactief
Niet opgenomen of storing
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Gemeente
Midden Holland

Nummer

Datum
11-10-2013

2-12-2013

6-1-2014 10-2-2014

4-6-2014

1-9-2014 1-12-2014
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Starter
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja

Bergambacht
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
GHOR
GMK Politie
GMK Brandweer
Oasen hoofd kantoor
Oasen zuivering
Hoogheemraadschap
Schieland Krimpenerwaard
Gouda brandweer
Gouda politie

18184
18201
18199
18197
18192
17139
18172
18220
18200
17323
70115
17170
18526
18535

ja
ja
ja
ja
ja
Starter
nee
ja
nee
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
Starter
ja
ja

ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
Starter

ja
ja
ja
ja
Nee
ja
Starter
ja
ja
ja

ja
ja
Starter
ja
ja
ja
Nee
ja
Nee
ja

nee

ja

nee
ja

ja
ja

Nee
ja

18291
18130
18329

ja

nee

nee
ja
ja

ja
ja
ja

ja
Nee
ja

GMK Brandweer
GMK Politie

17327
17439

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

Nee
ja

Starter

Ja
Nee
Ja
Ja

Legenda
Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Nummer inactief
Ingesprek toon
Nee

Niet opgenomen of storing
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2013-2014
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten

Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Totaal
Inclusief BTW

€ 6.000,00
€ 14.797,53
€ 9.841,38
€ 25.000,00
€ 44.000,00
€ 18,840,00
€ 22.210,00
€ 10.120,00
€ 17.500,00

2014-2015
€ 2.306,00
€ 13.000,67
€ 19.000,00
€ 9.750,00
€ 40.000,00
€ 20.900,00
€ 17.910,00

€ 7.780,00
€ 14.000,00
€ 10.000,00
€ 8.811,00
€ 11.552,00

€ 16.749,04
€ 10.000,00
€ 9.000,00
€ 6.000,00
€ 1.500,00
€ 18.000,00
€ 10.000,00

€ 12.500,00
€ 2.000,00
€ 40.000,00

€ 15.400,00
€ 4.500,00
€ 30.000,00

€ 256.111,91 € 244.015,71
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A.8

1. Samenvatting voorstel
De veiligheidsregio heeft een regionale evenementenplanningskalender 2015 opgesteld op basis van
input van de gemeenten. De evenementenplanningskalender biedt overzicht van de geplande en
aangekondigde B- en C evenementen, inzicht in momenten waarop risico’s zich voordoen en
momenten die keuzes vragen in schaarse capaciteit. De hulpdiensten hebben deze kalender bekeken
en hierover een advies gegeven.

2. Algemeen
Onderwerp:

Regionale
Evenementenplanningskalender

Opgesteld
door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Evenementencoördinatie:
Ingrid Nieuwenhuis /
Joop Uitterhoeve
2 april 2015

A.8

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Bijgaande eerste regionale evenementenplanningskalender is een bestuurlijke wens en vloeit voort
uit de werkafspraken, gemaakt tijdens de vaststelling van het regionale Kader evenementenveiligheid
door het Algemeen Bestuur op 8 november 2012.
Achtergrond
Om een goed overzicht te hebben van evenementen in de regio stelt de VRHM volgens dit Kader een
evenementenplanningskalender op. In de kalender staan alle geplande B- en C-evenementen in een
kalenderjaar vermeld. A-evenementen kunnen door de gemeenten zelf bijgehouden worden op een
lokale evenementenkalender. De regionale evenementenplanningskalender helpt gemeenten en
hulpverleningsdiensten om te komen tot een optimale spreiding van evenementen over locaties en
tijdstippen. Zo kan in een vroegtijdig stadium samenloop van een of meerdere evenementen aan het
licht komen en hiermee rekening gehouden worden bij capaciteitverdeling.
Het opstellen van deze regionale kalender heeft afgelopen november plaatsgevonden voor het
kalenderjaar 2015.
Dynamisch document
De regionale evenementenkalender is nog niet volledig en compleet. Op de kalender staan sommige
evenementen door gemeenten nog gecategoriseerd als B/C. De daadwerkelijke vergunningen zijn
hiervoor nog niet aangevraagd en er is nog geen risicoscan uitgevoerd. Ook zijn van een aantal
evenementen de exacte data niet bekend. Daarnaast kunnen zich onverwachte evenementen
aandienen, die impact hebben op de al geplande evenementen en gevolgen hebben voor de

noodzakelijke afstemming tussen gemeenten en hulpverleningsdiensten. De bijgevoegde regionale
evenementenplanningskalender is hierdoor een ‘dynamisch’ document.
Gemeenten zijn verzocht om wijzigingen in hun lokale evenementenkalender steeds door te geven
aan de regionale evenementencoördinatie zodat mogelijke knelpunten in de loop van 2015 vroegtijdig
kunnen worden gesignaleerd.
Kader evenementenveiligheid
Het BGC evalueert op dit moment de implementatie van het evenementenkader door de gemeenten
en de hulpdiensten. Deze evaluatie zal via de gebruikelijke procedure ter kennis van het Algemeen
Bestuur worden gebracht.
Algemene opmerkingen / adviezen hulpdiensten
De evenementenadviseurs van brandweer, GHOR en politie hebben kritisch gekeken naar eventuele
problemen, bv. ten aanzien van een mogelijke samenloop van risicovolle evenementen. Hun
opmerkingen zijn hieronder vermeld.
• In bepaalde gevallen is nog niet duidelijk of er echt sprake is van een C-evenement. Een
aantal evenementen staat hierdoor vermeld als B/C.
• Het overzicht laat op het eerste gezicht meer geplande C-evenementen zien dan de andere
jaren. Dit betekent een verzwaring van de advieslast bij de hulpverleningsdiensten ten
opzichte van voorgaande jaren. Gemeenten worden daarom verzocht toe te zien op het
tijdstip vergunningaanvraag (13 weken voor aanvang evenement) en de volledigheid van de
benodigde informatie van het evenement (ontvankelijkheidstoets).
• Verschillende gemeenten hebben op dit moment nog niet voor al hun geplande evenementen
een datum weergegeven. Het is daarom (nog) niet mogelijk om eventuele knelpunten rond
deze evenementen te signaleren.
• Met deze kalender zijn we in staat om ongewenste samenloop zo vroeg mogelijk te
constateren en uit te sluiten. In de capaciteitsplanning van de hulpverleningsdiensten kan
hierop dan worden geanticipeerd, maar onverwachte ontwikkelingen gedurende het jaar
(belangrijke sportwedstrijden, schaatstochten bij vorst etc.) maken het onmogelijk om hier nu
al garanties op te geven.
• Verscheidene geplande C-evenementen gaan samen met enkele side-events (A of B). Het is
de bedoeling dat de organisatoren van deze evenementen hun veiligheidsplannen onderling
afstemmen. Hier kunnen de gemeenten een stimulerende, coördinerende / begeleidende rol
bij vervullen.
• De termijnen die gemeenten hanteren voor de totstandkoming van de lokale
evenementenplanningskalender komen niet altijd overeen met de termijn die in het Kader
evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden staat beschreven.
Specifieke opmerkingen / adviezen hulpdiensten.
• De hulpverleningsdiensten adviseren de gemeenten in de Bollenstreek de onderlinge
afstemming tussen de organisator van het Bloemencorso en andere organisatoren van sideevents die als A of B zijn geclassificeerd te stimuleren, coördineren en/of te begeleiden.
• Hetzelfde geldt voor de gemeente Voorschoten waar onderlinge afstemming tussen
organisatoren van evenementen tijdens de feestweek / Paardenmarkt noodzakelijk kan zijn.
• Rond Koningsdag zijn er veel evenementen gelijktijdig gepland. De samenloop van deze
evenementen doet een groot beroep op de capaciteit van de hulpdiensten. Daarom is ook
hier is de afstemming tussen organisatoren en de coördinerende / begeleidende rol van de
gemeenten van groot belang.
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•

Aandachtspunt voor gemeente Gouda.
De hulpverleningsdiensten voorzien, op basis van de huidige informatie, een knelpunt ten
e
aanzien van de gelijktijdigheid van 2 etappe Tour de France en Harleydag op 5 juli 2015 en
adviseren de gemeente Gouda dit met de organisatoren nader af te stemmen.

Deze algemene en specifieke opmerkingen/adviezen van de hulpdiensten zijn, samen met de
regionale evenementenplanningskalender, gedeeld met de gemeenten. Dit heeft geleid tot enkele
reacties van gemeenten waarbij de regionale evenementenplanningskalender verder in
overeenstemming is gebracht met de werkelijkheid. In de evenementenplanningskalender zijn op
verzoek van het DB de knelpunten herkenbaarder in beeld gebracht.
Overzicht historische besluitvorming
- Algemeen Bestuur, 8 november 2012, vaststelling Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio
Hollands Midden.
- Hoofdenoverleg, 26 januari 2015, kennisneming van de regionale
evenementenplanningskalender 2015 en instemming met het advies van brandweer, GHOR en
politie t.a.v. de regionale evenementenplanningskalender 2015.
- Veiligheidsdirectie, 16 februari 2015, kennisneming van de regionale
evenementenplanningskalender 2015 en instemming met advies van brandweer, GHOR en
politie t.a.v. de regionale evenementenplanningskalender 2015.
- Dagelijks Bestuur, 12 maart 2015, kennisneming van de regionale
evenementenplanningskalender 2015 en het advies van brandweer, GHOR en politie t.a.v. de
regionale evenementenplanningskalender 2015.

4. Implementatie en communicatie
Implementatie: n.v.t.
Communicatie: het besluit van het Dagelijks Bestuur wordt samen met de regionale
evenementenplanningskalender gecommuniceerd naar de vergunningverleners evenementen,
MOV’ers en evenementenadviseurs van de hulpdiensten.
Daarnaast zal de kalender door plaatsing op de VRHM-site verder openbaar worden gemaakt.

5. Bijlagen
-

Regionale evenementenplanningskalender 2015 d.d. 16 maart 2015.
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B en C EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2015 (16 maart 2015)
Datum begin
Januari
01-01-15
01-01-15
01-01-15
01-01-15
03-01-15
23-01-15
Februari
13-02-15
13-02-15
14-02-15
14-02-15
14-02-15
15-02-15
19-02-15
28-02-15
Maart
01-03-15
07-03-15
18-03-15
28-03-15
April
datum in april
02-04-15
02-04-15
03-04-15
04-04-15
04-04-15
06-04-15
11-04-15
17-04-15
18-04-15
18-04-15
19-04-15
22-04-15
22-04-15
23-04-15
24-04-15
24-04-15
24-04-15
25-04-15
25-04-14
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
26-04-15
26-04-15
26-04-15
26-04-15
26-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15

Datum einde

Soort

Naam van het evenement / omschrijving

Lokatie

Gemeente

Nieuwjaarsduik Nederzandt
Nieuwjaarsduik NewYearsSplash
Nieuwjaarsduik
Nieuwjaarsduik
Nieuwjaarsduik
Carnavalsweekend

Langevelderslag
Strand / Zeemeeuw
strand / ZVN / The Champ
WSV Zegerplas, Alphen ad Rijn
Zegerplas, Alphen ad Rijn
Sporthal FC Lisse

Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Lisse

evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement

Carnavalsoptocht
Carnavalsoptocht
Carnavalsoptocht CV de Kaninefaaten
Feestavond Orangebal
Carnavalsoptocht Boskoop
Carnavalsoptocht CV de Duinknijnen
Oplevering Kustwerk Katwijk
Thai Box Gala

Noordwijk Binnen
Nortthgoschool Aula
Noordwijkerhout
De Schelft
Boskoop
De Zilk
Boulevard Zeezijde
Rijnstreekhal, Alphen ad Rijn

Noordwijk
Noordwijk
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Alphen ad Rijn
Noordwijkerhout
Katwijk
Alphen ad Rijn

01-03-15
07-03-15
21-03-15
28-03-15

evenement
evenement
evenement
evenement

20 van Alphen
Hervormde gemeente, rommelmarkt
Kermis
Rommelmarkt

Alphen ad Rijn
Achterweg 33a, Onderwaterhallen
Evenemententerrein Dreef Waddinxveen
Achterweg 33a, Onderwaterhallen

Alphen ad Rijn
Lisse
Waddinxveen
Lisse

?
5000-10000
100-500
500-1000

20 van Alphen
dhr. Van Rhijn
J. Kabalt - Steur vof
Gereformeerde Gem. dhr. P.T. Balkenende

evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
attractie
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
muziekevenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
muziekevenement
evenement
evenement
evenement
evenement
feest
evenement
nat. feestdag
autocross wedstrijd
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement

Sportochtend ivm Roparun
Kroegentocht Alphen
Paaskermis
Veen gaat Vreemd festival (tentfeest)
Kermis
Tulppop
Wielerronde
Bari Gym Kickboksgala
Singelloop
Rommelmarkt
Boerenmarkt
Duurloop
Kermis
Kermis tgv Koningsdag
Oranjevereniging Katwijk aan Zee
Bloemencorso
Mooiste file
Kermis
Muziek in de Hoftuin
Koopcentrum Lisse, corsomarkt
Dance Event Bloemencorso
Bloemencorso
De gewoonste zaak
Corsofeest & Oranjefeest (zelfde als 43 en 56??)
Bloemencorso
Kindercorso en corso-aktiviteiten
Kindercorso en corso-aktiviteiten
Bloemencorso Bollenstreek
Feestweek De Vergulde Vos
Omloop Noordwijkerhout
Oranje Boulevard
Oranjenacht (de nacht van 26 op 27 april)
Koningsnacht
Koningsdag
Koningsdag
Koningsdag
Koningsdag - Live concert
De gewoonste zaak
Koningsdag - Havenfestival
Sportparkpop
Koningsdag
Koningsdag
Koningsdag
Koningsdag - Pleinpop
Koningsdag
Rang Pang
Koningsdag
Grentpop
Koningsnacht
Oranjefeest Noordwijk aan Zee
Kermis
Koningsdag
Koningsdag
Koningsmarkt
Parkkunst
Koningsdag
Koningsdag
Koningsdag
Koningsdag
Koninsgdag
Koningsdag
Koningsdag
Koningsdag

Park Rusthoff, Sassenheim

02-04-15
06-04-15
05-04-15
12-04-15
05-04-15
06-04-15
12-04-15
17-04-15
18-04-15
18-04-15
19-04-15
27-04-15
27-04-15
05-05-15
24-04-15
26-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
27-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
25-04-15
02-05-15
26-04-15
26-04-15
26-04-15
26-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
30-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15

Teylingen
Alphen ad Rijn
Leiden
Kaag en Braassem
Krimpenerwaard
Teylingen
Waddinxveen
Noordwijkerhout
Leiden
Lisse
Noordwijk
Lisse
Voorschoten
Alphen ad Rijn
Katwijk
Noordwijkerhout
Noordwijk
Noordwijk
Hillegom
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Noordwijk
Kaag en Braassem
Noordwijk
Gouda
Gouda
Leiden
Krimpenerwaard
Hillegom
Lisse
Lisse
Lisse
Teylingen
Teylingen
Katwijk
Katwijk
Voorschoten
Nieuwkoop
Leiderdorp
Bodegraven
Waddinxveen
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Leiden

?
?
?
1300
2.000
?
1000-2000
600
?
500-1000
?
500-1000

Rijnlands Lyceum
B
Koninklijke Horeca Nederland; afd. Alphen; John d'Hooge
melding
Stichting Pedrafes
B
B
Pop- en cultuurpodium Splotsz
Kermisorganisatiebureau Verdonk
B
Tulppop V.O.F.
B
Stichting Wielerronde Waddinxveen
B
Bari Gym
B
Stichting Singelloop Leiden
B
dhr. J.A. Moolenaar
B
Streekmuseum Veldzicht
B
Stichting Team Bollenstreek
B
B
Oranjever. Koningin Wilhemina
Walter en Pascal van Dongen
B
?
B
Bloemencorso
C
Stichting Bloem en Zee
B
Stichting Grentpop
B
Puntje Puntje
B
dhr. L. van der Voort
B
Den Ouden Heere dhr. Van Heesch
B
Horeca Actief Lisse dhr. A.M. Freriks
B
mw. J. Oosthoek
B/C
de gewoonste zaak
A/B
Stichting Bloemencorso Bollenstreek
B
B
Oranje Vereniging Voorhout
TOV Sassenheim
B
Stichting Bloemencorso Bollenstreek
C
B
Cafe De Vergulde Vos
NSL
B
Buurthuis de Speelwinkel
B
Grand Canyon
C
Diverse Organisatoren
C
Vereniging Oranje Boven Schoonhoven
B
St. Oranje Comité
B
Stichting Oranjecomitè Lisse dhr. A.B. Lagerberg
B
Horeca Actief Lisse dhr. A.M. Freriks
B
mw J. Oosthoek
B/C
St. Havenfestiviteiten Sassenheim
B
Oranje Vereniging Voorhout
B
B
Oranje Vereniging Rijnsburg
B
Oranje vereniging
B
Oranjever. Koningin Wilhemina
Café de Klinker
B
Oranjevereniging Leiderdorp & Brasserie Park
C
Dhr. Baars
B
Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen
B
Stichting Grentpop
B/C
DeWels
B
Oranjevereniging Noordwijk
B
Stichting Grentpop
B
Oranjevereniging Boskoop/ Dorpskernwinkeliers Boskoop B
Oranjevereniging Boskoop
B
Tango Events
B
Parkvilla
B
St ECB (Evenementen Commissie Benthuizen)
B
Oranjecomite Zwammerdam
B
Alphense Oranjevieringen
B
Oranjevereniging Kouderkerk a/d Rijn
B
s.v. Bernardus en Speeltuinvereniging de Rode Wip
B
Oranje Comité Aarlanderveen
B
Dikke Mug
B
Diverse Organisatoren
C

01-01-15
01-01-15
01-01-15
01-01-15
03-01-15
25-01-15

nieuwjaarsduik
nieuwjaarsduik
nieuwjaarsduik
evenement
evenement
evenement

13-02-15
13-02-15
14-02-15
15-02-15
14-02-15
15-02-15
19-02-15
28-02-15

Beestenmarkt
Sportpad 25 (parkeerterrein), Roelofarendsveen
Buiten de Veerpoort; Schoonhoven
Sporthal De Tulp, Voorhout
Centrum Waddinxveen
De Schelft
Parcours/water en straten
Achterweg 33a, Onderwaterhallen
Herenweg
Route bollenstreek
Burg. V/d Haarplein
Aarplein, Alphen ad Rijn
Katwijk diverse locaties
Noordwijkerhout
Rondrit Noordwijk Zee/KW Boulevard
Palaceplein
Hoftuin
Kanaalstraat/Kapelstraat
t Vierkant, Heereweg
t Vierkant
voormalig Heemskerkplein
voormalig Heemskerkplein
Voorhout/Sassenheim
Voorhout
Sassenheim
Rondrit Noordwijk Zee en Binnen
Koppoellaan 22, Rijpwetering
Gedeeltelijk door Noordwijk
Raam
Markt
Diverse locaties in stad
Centrum van Schoonhoven
Centrum Hillegom
t Vierkant- Heereweg, Raadhuisplein, Schoolstraat
t Vierkant
voormalig Heemskerkplein
Oude Haven, Sassenheim
Sportpark Elsgeest, Voorhout
Centrum Rijnsburg
Turfmarkt
Centrum ,Voorschoten
Simon van Capelweg Noorden
Gehele gemeente, van Diepeningenlaan 2
Burgemeester Kremerweg 10 te Bodegraven
Centrum Waddinxveen
De Grent
De Wels (parkeerterrein)
Hoofdstraat en omgeving
Palaceplein
Boskoop
Boskoop
Alphen ad Rijn
Park Rijnstroom, Alphen ad Rijn
Benthuizen
Zwammerdam
Alphen ad Rijn
Koudekerk ad Rijn
terrein s.v. Bernardus, Sweelincklaan 1, HR, Hazerswoude Rijndijk
Aarlanderveen
Dikke Mug, Hazerswoude Dorp
Diverse locaties in stad

Verwacht aantal deelnemers
?
?
?
?
?
1000-2500
?
?
5000
2000
?
5000
1000
?

?
10000
5000
?
?
circa 1250
1000-2500 per dag
250-500
?
500-1500
0 - 2500
?
?
?
?
800
?
?
?
?
5.000
circa 1000
1000-2500
1000-2500
500-1500
?
?
?
500-1000
1500
max.200
10000
1250
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Organisator

Risicoclassificatie Behandelingsstatus

Nederzandt
NewYearssplash
Dhr Koel namens Edukans
Triathlonclub Alphen
Scouting Uithoek
Carnavalsver.De Gaapstokken dhr. R. Faas

B
B
B
melding
melding
B

in behandeling
vergunning verleend
aanvraag volgt

CV Noord Tukkers
CV Noord Tukkers
CV de Kaninefaaten
CV de Kaninefaaten
Carnavalsvereniging de Krooshappers Boskoop
CV de Duinknijnen
Projectorganisatie Kustwerk Katwijk
Khalid Kassem

B
B
B
B
C
B
B
melding

In behandeling
In behandeling
geen aanvraag binnen
geen aanvraag binnen

C
B
B
B

geen aanvraag binnen
aanvraag ontvangen op 19 januari 2015

in behandeling

vergunning aangevraagd/verleend
Reservering
vergunning onbepaalde tijd
doorlopende vergunning verleend/doorlopend maken
aanvraag volgt
geen aanvraag binnen
Reservering
aanvraagt volgt

aanvraag ontvangen op 05/02/2015
geen aanvraag binnen
aanvraagt volgt
aanvraagt volgt

na deadline aan politie ingediend, te laat ingediend
aanvraag ontvangen op 14 januari 2015
vergunning aangevraagd/verleend
doorlopende vergunning verleend/doorlopend maken
doorlopende vergunning verleend/doorlopend maken
aanvraagt volgt
vergunning onbepaalde tijd
aanvraag volgt

Reservering

na deadline aan politie ingediend, te laat ingediend
doorlopende vergunning verleend/doorlopend maken
doorlopende vergunning verleend/doorlopend maken

vergunning onbepaalde tijd
melding
aanvraag volgt
aanvraag volgt
aanvraag volgt
aanvraag volgt
aanvraag volgt

aanvraag binnen

Reservering
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Datum begin

Datum einde

Soort

Naam van het evenement / omschrijving

Lokatie

Gemeente

Verwacht aantal deelnemers

Organisator

Risicoclassificatie Behandelingsstatus

Tentfeest SV Nicolaas Boys
Food Soul Festival
Kermis
Dodenherdenking
Dodenherdenking
Dodenherdenking
Dodenherdenking
Dodenherdenking
Kindervrijmarkt/Jaarmarkt
Bevrijdingspop - Live concert
Bevrijdingsdag
Pleinpop, NIEUW evenement

WP Speelmanweg, Nieuwveen
KWB plein bij Vuurtoren
Palaceplein
Alphen ad Rijn
Koudekerk ad Rijn
Boskoop
Hazerswoude Rijndijk
Aarlanderveen
Tussen het winkelgebied de Lange Voort en de De Kempenaerstraat
t Vierkant
Gehele gemeente, van Diepeningenlaan 2
Centrum van Bodegraven

Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Oegstgeest
Lisse
Leiderdorp
Bodegraven

max. 700
?
?
?
?
?
?
?
10.000 +
1000-2500
2000
1000

SV Nicolaas Boys
Soul Food Concepts
Stichting Grentpop

Streetparade
Bevrijdingsdag (70 jaar)
Bevrijdingsfeest
Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Alphen
Bevrijdingsdag
Bevrijdingsfeest
Voorjaarsmarkt
Raprace
Bloklandfeest
Atletiek wedstrijd
Tentfeest Rampenfeest
Goudse Keramiek Dagen
Hutspop
Ammers Tent
Autocross evenement
Atletiek wedstrijd
Autocross evenement
Tulpenrallye
Leiden Marathon
Leiden Marathon
Opening cultuurweken
Leiden Marathon
Triatlon Ter Aar
Marathon Leiden
Marathon Leiden
Leiden Marathon
Leiden Marathon
Avondvierdaagse
Jeugdavondvierdaagse
Farm Festival (tentfeest)
Tentfeest Aarlanderveen
Duvelsfeest, tentfeest
Kiteboard open
Lakeside (optie)
Japanmarkt
Club van 100 (nevenactiviteiten rond kermis, middag)
Nationale Zilverdag
IJsselmarkt
Rrrollend Leiden
Kickboksgala
Jaarmarkt (braderie met optredens na afloop)
Buttonpop
Westlander Zeildagen
Lakeside (optie)
Museumnacht
Triatlon Nieuwkoop
1/2 Vink + Veenman Triathlon van Nieuwkoop
WAKZ loop 2015

Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee
Boskoop
Oude Rijn/Rijnplein, Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Vliegveld Valkenburg
Vrouwenkerkplein
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Rapenburg Noord
Blokland Nieuwveen
Atletiekbaan Ter Specke
Voorweg 28a, Hazerswoude Dorp
Markt
Beestenmarkt
Achterweg 2 (kern Ammerstol)
Zuidplasweg, Zevenhuizen
Atletiekbaan Ter Specke
Zuidplasweg, Zevenhuizen
Noordwijk ZH(KWB/KAB en Rudolf Tappenbeckweg en de wijk de Zuid)
Breestraat
Garenmarkt/van der Werfpark
Oude Rijn/Nieuwe Rijn
Diverse locaties in stad
Kern Ter Aar e.o.

Noordwijk
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Katwijk
Leiden
Noordwijk
Leiden
Nieuwkoop
Lisse
Alphen ad Rijn
Gouda
Leiden
Krimpenerwaard
Zuidplas
Lisse
Zuidplas
Noordwijk
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Nieuwkoop
Leiden en Leiderdorp
Alphen ad Rijn
Leiden
Kaag en Braassem
Katwijk
Gouda
Kaag en Braassem
Alphen ad Rijn
Zoeterwoude
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Leiden
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Gouda
Leiden
Katwijk
Vlist
Lisse
Teylingen
Alphen ad Rijn
Leiden
Nieuwkoop
Alphen ad Rijn
Leiden

?
?
?
?
10000
?
?
?
max. 750
250-500
?
?
?
250-350
3000
100-250
1000
?
?
?
?
?
max. 280
?
?
?
1000
1000-2500
?
1050
?
max 1.000
?
?
?
1000
15.000
?
?
150 - 200
5.000
2500-5000
?
?
?
max. 3000
?
?

Oranjevereniging
B
Oranjevereniging Boskoop
B
Rotary Alphen aan den Rijn (Andries Paats en Arjan Wille)B
B
Oranje vereniging Katwijk aan de Rijn
C
Café 't Praethuys
B
Hoofdstraat koopcentrum
B
L.V.V.S. Augustinus
B
Bloklandfeest
B
AV De Spartaan dhr. J.T. van Noort
B
Fons van Nierop
B
Stichting Gouda Keramiek Stad
B
Stichting Hutspop Producties
B
St. Ammers Tentfeest
B
Autocross Zevenhuizen
B
AV De Spartaan dhr. J.T. van Noort
B
Autocross Zevenhuizen
B
International Historic Tulpenrallye
B
Leiden Marathon
B
Leiden Marathon
B
Cultuurfonds Leiden
B
Leiden Marathon
C
Keukenwarenhuis Triatlon Ter Aar
B
De Zijl Zwemsport
B/C
Leiden Marathon
C
Leiden Marathon
C
C
Stichting Marathon Leiden
Wijkvereniging Molenwijk
B
Jeugdavondvierdaagse Gouda
B
B
Jeugdsocieteit 't Farm
Marco Hijman
B
Marco Berg, 06-55392289
B
Kustsurfvereniging
B
B/C
Japanmuseum Sieboldhuis
B
Club van 100
B
Stichting Nationale Zilverdag
B
Commissie Ijsselmarkt
B
KWIK
B
Kamakura
B
Rob van Zuijlen
B
Snel-Events dhr. F. Snel
B
Stichting Zeilvaart Warmond
B
B/C
Stichting Museumnacht
B
St. Triathlon Nieuwkoop
B
B
Willem-Alexander Kinderfonds
B

Mei
datum in mei
01-05-15
01-05-15
04-05-15
04-05-15
04-05-15
04-05-15
04-05-15
05-05-15
05-05-15
05-05-15
05-05-15
05-05-15
05-05-15
05-05-15
05-05-15
05-05-15
05-05-15
06-05-15
06-05-15
07-05-15
09-05-15
09-05-15
14-05-15
14-05-15
15-05-15
15-05-15
16-05-15
16-05-15
16-05-15
16-05-15
16-05-15
16-05-15
16-05-15
17-05-15
17-05-15
17-05-15
17-05-15
17-05-15
18-05-15
19-05-15
22-05-15
22-05-15
23-05-15
23-05-15
23-05-15
24-05-15
25-05-15
25-05-15
25-05-15
29-05-15
30-05-15
30-05-15
30-05-15
30-05-15
30-05-15
30-05-15
31-05-15
31-05-15
31-05-15

evenement
evenement
03-05-15
evenement
03-05-15
04-05-15
evenement
04-05-15
evenement
04-05-15
evenement
04-05-15
evenement
04-05-15
evenement
05-05-15
evenement
05-05-15
evenement
05-05-15
nat feestdag
09-05-15 dorpsfeest,braderie,
kermis
evenement
05-05-15
05-05-15
evenement
05-05-15
evenement
05-05-15
evenement
05-05-15
evenement
05-05-15
evenement
evenement
06-05-15
06-05-15
evenement
10-05-15
evenement
09-05-15
evenement
10-05-15
evenement
15-05-15
evenement
14-05-15
evenement
16-05-15
evenement
15-05-15
evenement
16-05-15
evenement
16-05-15
evenement
16-05-15
evenement
16-05-15
evenement
16-05-15
evenement
16-05-15
evenement
16-05-15
evenement
17-05-15
evenement
17-05-15
sportevenement
17-05-15
evenement
17-05-15
evenement
17-05-15
evenement
22-05-15
evenement
22-05-15
evenement
evenement
24-05-15
24-05-15
evenement
24-05-15
evenement
evenement
25-05-15
23-05-15
evenement
24-05-15
evenement
25-05-15
evenement
25-05-15
evenement
25-05-15
evenement
31-05-15
evenement
30-05-15
evenement
30-05-15
evenement
30-05-15
evenement
31-05-15
evenement
30-05-15
evenement
30-05-15
evenement
31-05-15
evenement
31-05-15
evenement
31-05-15
evenement

Alphen ad Rijn
Diverse locaties in stad
Gemeentegrens overstijgend
Katwijk
Klein Amerika
Weteringlaan 20 (grasveld), Oude Wetering
terrein SV Aarlanderveen, Aarlanderveensweg
Westeindseweg
Strand ter hooget van afrit 2 bij KSN
Alphen ad Rijn
Rapenburg Noord
Dorpsplein, Stolwijk
Centrum van Schoonhoven
IJssellaan
Pieterskerkplein/'t Gerecht
Tripodia
Centrum Haastrecht
Landgoed Keukenhof
Joppe, Grote Sloot, Kagerplassen, Warmond
Alphen ad Rijn
Diverse locaties in stad
Kern Nieuwkoop e.o.
Aarlanderveen
Parcours/water en straten

Oranjevereniging
Horeca Actief Lisse dhr. A.M. Freriks
Oranjevereniging Leiderdorp & Brasserie Park
Dhr. van 't Hof

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

vergunning onbepaalde tijd
in behandeling
aanvraag volgt

toegewezen

melding
aanvraag volgt

Reservering
in behandeling
Reservering
vergunning onbepaalde tijd

Reservering
ontvangen
aanvraag nog niet ontvangen
aanvraag nog niet ontvangen
aanvraag volgt
Reservering
Reservering
Reservering
Reservering
vergunning onbepaalde tijd

Reservering
aanvraag volgt

vergunning onbepaalde tijd
aanvraag nog niet binnen
aanvraag volgt
Reservering
nog niet aangevraagd

Reservering
16/1/15 adviesaanvraag ontvangen
nog niet aangevraagd
vergunning aangevraagd/verleend
Reservering
vergunning onbepaalde tijd
Reservering

Juni
datum in juni
datum in juni
datum in juni
datum in juni
01-06-15
01-06-15
04-06-15
05-06-15
05-06-15
06-06-15
06-06-15
06-06-15
07-06-15
07-06-15
09-06-15
09-06-15
12-06-15
13-06-15
13-06-15
13-06-15
13-06-15
13-06-15
14-06-15
17-06-15
19-06-15
19-06-15
19-06-15
19-06-15
19-06-15
20-06-15
20-06-15
20-06-15
20-06-15
21-06-15
22-06-15
25-06-15
25-06-15
26-06-15
26-06-15
26-06-15
26-06-15
26-06-15
27-06-15
27-06-15
27-06-15
28-06-15

1-6-2015
05-06-15
07-06-15
07-06-15
05-06-15
06-06-15
07-06-15
14-06-15
07-06-15
07-06-15
10-06-15
12-06-15
13-06-15
13-06-15
13-06-15
14-06-15
14-06-15
13-06-15
14-06-15
21-06-15
21-06-14
22-06-15
20-06-15
19-06-15
19-06-15
20-06-15
20-06-15
20-06-15
21-06-15
21-06-15
27-06-15
28-06-15
28-06-15
27-06-15
26-06-15
30-06-15
28-06-15
27-06-15
27-06-15
27-06-15
27-06-15
28-06-15

evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
Evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement

Kastelendagen
Muziekevenement
Braderie
Familiefeest bij de Oude School
Braderie
Avondwandelvierdaagse
Feestweekend (op sportveld in tent)
Zomerspektakel
Borrel 071
Tentfeest Windkracht
Ripse Paardendagen (sportevenement)
Feestweek met o.a. kermis en braderie
Luchtkussenfestival
SummerJazz Festival
Paardenmarkt
Waddinxveen wandelt (avondvierdaagse)
Meddle Festival (tentfeest)
Stuiterballenfeest, tentfeest
Kippen en kuikenloop
Samenloop voor Hoop
Markt onder de Linden
Dansen in het Huigpark (silent disco)
Da Capo/Blaaskapellen festival
Feestweek Lekkerkerk
Dorpsfeest, meerdaags feest
Circus Herman Renz
Schippersfeest (tentfeest)
Glibberbal
Swim-in Leiden
Meeting 2015
Zeilwedstrijden leidse onderlinge
Harddraverij
Sweet Summer XP
Glibberbal
Visserijdagen
Lakenfeesten
Leiden Culinair
Tentfeest PJG
Bedrijven estafette
Kaagweek met kermis
Hockeyweekend
Haring Rock
Hillegoms Muziekfeest (voorh. Smartlappenfestival)
Flippofeest (tentfeest)
Morspoort live
Rabo Fietssponsortocht

Ruïne van Teylingen
Oude Haven, Sassenheim
Oude Haven, Hoofdstraat, Sassenheim
Dorpsstraat bij de Oude School, Warmond
Dorpstraat, Waddinxveen
Gemeente Lisse
Gerberastraat 46, Noorden
Dagcamping, Alphen ad Rijn
Rembrandtpark
Hondsdijk 53 en 57, Koudekerk ad Rijn
Ripselaan 6 (De Ripse Ruiters), Rijpwetering
Centrum Leimuiden
Herenstraat, Voorhout
Leidse Hout
Centrum Rijnsburg
Waddinxveen
Blijverpolder 4 (parkeerterrein), Oud Ade
Zwetslootpad
Centrum Katwijk
SJC terrein
Vereniging Oude Dorpskern
Huigpark
t Vierkant (Heereweg)
Park Weydehoek Lekkerkerk
Sportpark Haasbroek
Oudendijkseweg 11 (weiland tegenover), Woubrugge
Huigpark
De Sterrenwacht/Witte Singel
1e Mientlaan
Kagerplassen (Warmond)
Teylingerlaan, Sassenheim
Vrouwenkerkplein
Huigpark
Centrum Katwijk
Diverse locaties in stad
Garenmarkt/Doezastraat/Herenstraat/Van der Werfpark
Zuidbroekse Opweg, Bergambacht
Atletiekbaan Ter Specke, Spekkelaan/Achterweg/Essenlaan/Loosterweg
Baan en het Park Groot Leerust, Warmond
Dreg 1
Evenementenplein
Hoftuin
Groenwegh 17 (weiland), Hoogmade
Morspoort
Gemeentegrens overstijgend

Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Waddinxveen
Lisse
Nieuwkoop
Alphen ad Rijn
Leiden
Alphen ad Rijn
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Teylingen
Leiden
Katwijk
Waddinxveen
Kaag en Braassem
Zoeterwoude
Katwijk
Noordwijk
Noordwijk
Leiden
Lisse
Krimpenerwaard
Zoeterwoude
Gouda
Kaag en Braassem
Leiden
Leiden
Katwijk
Teylingen
Teylingen
Leiden
Leiden
Katwijk
Leiden
Leiden
Krimpenerwaard
Lisse
Teylingen
Nieuwkoop
Katwijk
Hillegom
Kaag en Braassem
Leiden
Kaag en Braassem

?
?
?
?
5000
1000-2500
max. 300
?
?
?
500
500
?
?
2000-4000
2200
700
max 1.000
5000-10000
?
?
?
250-500
2500
1.000 - 2.500
?
750
?
?
100-250
?
?
?
?
10000
?
?
1200
250-500
?
max.140
1000-2500
circa 3500
1500
?
4500

Kastelenstichting
SHS
TOV
Kunstlokaal de Oude School
Winkeliersvereniging Dorpstraat
mw. F. Beelen
NSV'46
Ongekend Events
Dhr. J.C. Koot
Paarden Sport Vereniging de Ripse Ruiters
Stichting Oranje Comite Leimuiden
Stichting Luchtkussenfestival
Stichting Summerjazz
St. Paardenmarkt Comite
Comité Waddinxveen Wandelt
Jeugdsocieteit Meddle
Patrick de Jong, 06-13744662
Stichting Katwijk Wandelmarathon
Stichting Samenloop voor Hoop
Vereniging Oude Dorpskern
Ongekend Events
dhr. P.A.G. Verheijen
F.J. Hoogerwerf
Mathieu Paardekooper 06-54230754
Circus Herman Renz
Stichting Schippersfeest
Stichting Glibberbal
Leidsche Zwemclub 1886
Easy Riders Kattuk
Studentenvereniging
St. Harddraverij Sassenheim
Café 't Praethuys
Stichting Glibberbal
?
Stichting Pedrafes
Stichting Culinair Festival leiden
PJG Berkenwoude
AV De Spartaan dhr. J.T. van Noort
Viering Warmondse Feesten
HCN
Jamming
InitaitefRijk Hillegom
De heer J.S.A. van Wieringen
De la Soul B.V.
Cooperatieve Rabobank Groene Haart Noord UA

B
B
B
B
B
B
B
B/C
B
B
B
B
B
B
B/C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
C
B
B
B/C
B
B
B

verwacht evenement
verwacht evenement
verwacht evenement
verwacht evenement
nog niet aangevraagd
vergunning onbepaalde tijd
Reservering
vergunning onbepaalde tijd
vergunning onbepaalde tijd
vergunning aangevraagd/verleend (doorlopend)
Reservering
aanvraag volgt
vergunning onbepaalde tijd
aanvraag nog niet binnen
aanvraag volgt
aanvraag volgt
Reservering

aanvraag nog niet binnen
vergunning onbepaalde tijd
Reservering
Reservering
verwacht evenement Kagerplas
verwacht evenement
Reservering
Reservering
Reservering
Reservering
ontvangen
verwacht evenement
vergunning onbepaalde tijd

vergunning onbepaalde tijd
Reservering
aanvraag volgt
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Datum begin

Datum einde

Soort

Naam van het evenement / omschrijving

Lokatie

Gemeente

Verwacht aantal deelnemers

evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
muziekevenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
attractie
evenement
muziekoptredens /
culturele activiteiten
evenement
evenement
traditie
sport
evenement
evenement
evenement
evenement

Sluipwijkse Margriet
Circus
Feestweek met o.a. braderie
Groene Hart Culinair
Smaak van Lisse
Buitengewoon, De gewoonste zaak
Gouda Beach
Wijkfeest Matilo-Meerburg-Roomburg
Kortebaandraverij
Horescavo Beachparty's
Tuinfeest ADATS
Woodstock op het Water
Morspop
Zomerjam 2015
Tour de France
Harleydag
Kaags Muziekfestival
Zwemvierdaagse in zwembad de Wel
Voorjaarsmarkt
Loungefest
SAR
Feest Week Lageweg
Den Haag Marathon
Werfpop
Natte Kaagweek
Voorjaarsmarkt
Int. Tennistoernooi - Het Open 2015
Kermis
Voorjaarsmarkt
Gratis Festival

Platteweg 38a
Parkeerterrein Wasbeek, Sassenheim
Kerkstraat en Veerstraat, Oude Wetering
Dorpsplein, Stolwijk
Voormalig Heemkerkterrein
voormalig Heemskerkplein
Markt
Matilo Park
Herenweg, Warmond
Noordwijkse strand
Geestweg 58, Roelofarendsveen
Parcours/water en straten
Stadstimmerwerf/Galgewater
Huigpark
?
Marconistraat
Julianalaan inclusief zijstraten, Kaag(eiland)
Julianalaan 1a
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Oosterduinse Meer
Boulevard
Lageweg, Ouderkerk
Strand
Leidse Hout
Kaagsociëteit, Warmond
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Sportlaan 1
Burg. V/d Haarplein
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Oud Domburgterrein (terrein Molenzicht) aan de Doortocht te Bodegraven

Gouda
Teylingen
Kaag en Braassem
Krimpenerwaard
Lisse
Lisse
Gouda
Leiden
Teylingen
Noordwijk
Kaag en Braassem
Leiden
Leiden
Leiden
?
Gouda
Kaag en Braassem
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Katwijk
Krimpenerwaard
Katwijk
Leiden
Teylingen
Noordwijk
Katwijk
Voorschoten
Noordwijk
Bodegraven

Zomerfeest Aarlanderveen
Zomerfeest/Kermis
Paardenmarkt
Kortebaandraverij
Strand6daagse
Voorjaarsmarkt
Trekkertrek deel 1
Castefest

Aarlanderveen
Aarlanderveen
Centrum
Prins Bernhardlaan
Duinwtering 105
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Koudekerk ad Rijn
Landgoed Keukenhof

Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Voorschoten
Voorschoten
Noordwijk
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Lisse

?
?
?
?
?
?
?
10.000-25.000

evenement
evenement
muziekfeest
studentenfeest
sportevenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
huttenbouw, optocht
eind vuur
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
muziekevenement /
cultureel evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
dorpsfeest,braderie
evenement
evenement

Wipe Out stormbaan
Vlottenbouw
4-POP
El Cid feest Asopos de Vliet
Triathlon Leiderdorp
Najaarsfeesten
Reuring aan Zee 2015
Trekkertrek deel 2
Feestweek 2015
Voorjaarsmarkt
Noordzee Zomerfestival
Flowerparade
Flowerparade
ElCid 2015
El Cid week Levitas
El Cid week grasboot
El Cid week Quintus
El Cid week Augustinus
El Cid week Minerva
Voorjaarsmarkt
Vakantiespelen Bodegraven

Koudenhoorn, Warmond
Koudenhoorn, Warmond
Berkhoutpark
Zijlstroom 137
Start Baanderij
Katwijk diverse locaties
Strand - Paal 14
Koudekerk ad Rijn
Centrum van Rijnsburg
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Strand Katwijk
rondrit door Noordwijk en KWB/ KW Boulevard
centrum Rijnsburg/Katwijk
Diverse locaties in stad
Park de Put
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
parkeerterrein Webster
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Evenemententerrein Burgemeester Kremerweg te Bodegraven

Teylingen
Teylingen
Voorschoten
Leiderdorp
Leiderdorp
Katwijk
Katwijk
Alphen ad Rijn
Rijnsburg
Noordwijk
Katwijk
Noordwijk
Katwijk
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Noordwijk
Bodegraven

?
?
2000
2500
1000
10000
5000
?
5000-10000
?
5000-10000
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1200

Tent dagen
Dansen in het Matilo Park
Feestweek Ouderkerk
Witte-tent-week
Wildernis Festival
Huttenbouwweek (kindervakantieweek)
Huttenbouwweek (kindervakantieweek)
Vakantiespel
Jeugdlandweekend
Tentfeest Langeraar
Voorjaarsmarkt
Dorpsfeest Aarlanderveen
Kermis
Jaarmarkt
Tenten nacht
De gewoonste zaak

Kamerlingh Onnesdreef; Schoonhoven
Matilo Park
Ouderkerk
Gouderak
Polderpark Cronesteyn
Plantsoen, Zevenhoven
Bernhardlaan
Alphen ad Rijn
Diverse locaties, Nieuwveen
Altiorplein, Langeraar
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Aarlanderveen
Altiorplein, Langeraar
Centrum
Romijnstraat 40a
voormalig Heemskerkplein

Krimpenerwaard
Leiden
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Leiden
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Alphen ad Rijn
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Nieuwkoop
Hillegom
Lisse
Lisse

1.500
?
300
50
?
max. 200 kinderen
max. 600
?
max. 155
max. 2000
?
?
max. 2500
circa 1000-1500
100-250

Poldercross
Horescavo Beachparty's
Lakeside (optie)
Orientationweek
Voorjaarsmarkt
Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp
City Beach Volleybal
Bruggebuurtfeest
Culinair Alphen
Nacht van Sassenheim
Biermarkt
Tentfeest Vlist
Familiebraderie
Gouden Gaffelwedstrijden/zeilklompwedstrijd
Bruisend Reeuwijk
Rrrollend Leiden
Fakkeltocht

Veerpolder, Warmond
Noordwijkse strand
Alphen ad Rijn
Beestenmarkt
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
Hazerswoude Dorp
Buiten de Veerpoort, Schoonhoven
Terrein aan Fleurstraat
Park Rijnstroom, Alphen ad Rijn
Hoofdstraat/Oude Haven, Sassenheim
Hoofdstraat/Oude Haven, Sassenheim
Slangeweg Vlist
Hoofdstraat + Raadhuisstraat, Bergambacht
t Joppe, Grote Sloot en Kagerplassen
Notaris 'd Aumerielaan te Reeuwijk
Pieterskerkplein/'t Gerecht
Parcours/water en straten

Teylingen
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Leiden
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Krimpenerwaard
Nieuwkoop
Alphen ad Rijn
Teylingen
Teylingen
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Teylingen
Reeuwijk
Leiden
Leiden

?
?
?
?
?
?
1.700
max. 750
?
?
?
1.100
ca. 7500 (2014)
?
1500
?
?

Organisator

Risicoclassificatie Behandelingsstatus

Juli
datum in juli
datum in juli
01-07-15
02-07-15
03-07-15
03-07-15
03-07-15
03-07-15
04-07-15
04-07-15
04-07-15
04-07-15
04-07-15
04-07-15
05-07-15
05-07-15
05-07-15
06-07-15
08-07-15
11-07-15
11-07-15
11-07-15
12-07-15
12-07-15
15-07-15
15-07-15
18-07-15
22-07-15
22-07-15
25-07-15
27-07-15
27-07-15
28-07-15
28-07-15
28-07-15
29-07-15
29-07-15
31-07-15
Augustus
datum in augustus
datum in augustus
datum in augustus
datum in augustus
datum in augustus
datum in augustus
01-08-15
01-08-15
03-08-15
05-08-15
06-08-15
08-08-15
08-08-15
10-08-15
10-08-15
10-08-15
10-08-15
10-08-15
10-08-15
12-08-15
13-08-15
15-08-15
15-08-15
16-08-15
16-08-15
16-08-15
17-08-15
17-08-15
17-08-15
18-08-15
19-08-15
19-08-15
19-08-15
20-08-15
20-08-15
21-08-15
21-08-15
21-08-15
22-08-15
22-08-15
24-08-15
26-08-15
26-08-15
27-08-15
27-08-15
27-08-15
28-08-15
29-08-15
29-08-15
29-08-15
29-08-15
29-08-15
29-08-15
30-08-15

04-07-15
04-07-15
05-07-15
04-07-15
06-07-15
03-07-15
04-07-15
04-07-15
04-07-15
05-07-15
04-07-15
04-07-15
05-07-15
05-07-15
05-07-15
09-07-15
08-07-15
11-07-15
11-07-15
18-07-15
12-07-15
12-07-15
20-07-15
15-07-15
26-07-15
28-07-15
22-07-15
25-07-15
29-07-15
31-07-15
28-07-15
28-07-15
28-07-15
29-07-15
29-07-15
02-08-15

eind augustus
01-08-15
02-08-15
08-08-15
05-08-15
15-08-15
09-08-15
08-08-15
14-08-15
14-08-15
13-08-15
14-08-15
14-08-15
14-08-15
12-08-15
22-08-15
20-08-15
15-08-15
23-08-15
23-08-15
16-08-15
21-08-15
20-08-15
21-08-15
23-08-15
23-08-15
19-08-15
22-08-15
23-08-15
20-08-15
22-08-15
22-08-15
21-08-15
22-08-15
22-08-15
28-08-15
26-08-15
29-08-15
29-08-15
29-08-15
30-08-15
28-08-15
30-08-15
29-08-15
29-08-15
30-08-15
29-08-15
31-08-15
30-08-15

?
?
2500
4.000
1000-2500
500-1500
?
?
?
?
400
?
?
?
?
?
3000
max. 90
?
1000
10000
50-80
?
?
?
?
?
?
?
2000

500-1500

Stichting Sluipwijkse Margriet
Circus Italiano
Stichting Feestcommissie Oude Wetering
De Nieuwe Polderkeuken, dhr. F. Streefland
Stichting Horeca Actief / dhr. A.M. Freriks
mw. J. Oosthoek
Grand Canyon ism Sport.Gouda ea
Stichting Mooi Matilo
Stichting Harddraverij Warmond
strandpaviljoens individueel
De heer J.M. Huigsloot
Stichting De Leidse Rederij
Lemmy's Bier & Whiskycafé
Stichting Zomerjam
?
Harleyrijders Gouda
Stichting Kaags Muziekfestival
Zwemvereniging De Plas
Hoofdstraat koopcentrum
Stichting NYCE
SAR Katwijk
Comité Jong en Oud
?
Stichting Werfpop
Brasseriegroep Leiden
Hoofdstraat koopcentrum
LTC Zee en Duin
St. Comite Paardenmarkt Voorschoten
Hoofdstraat koopcentrum
Dhr. J. Kraan

Muziekvereniging DSS
St. Comite Paardenmarkt Voorschoten
St. Paardensport Voorschoten
VV Noordwijk
Hoofdstraat koopcentrum
Vana Events - dhr. M. van der Stelt
Welzijnskwartier
Welzijnskwartier
St. 4pop
ALSV Asopos de Vliet
Leiden Marathon
Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn
Paal 14
Oranje Vereniging Rijnsburg
Hoofdstraat koopcentrum
?
Stichting Rijnsburg Bloemencorso
St. Rijnsburgse bloemencorso
El Cid Vademecumcommissie
Levitas
V.S.L. Catena
A.L.S.V. Quintus
L.V.V.S. Augustinus
L.S.V. Minerva
Hoofdstraat koopcentrum
Dhr. M. de Wit
TENTdagen Schoonhoven
Ongekend Events
Speelweek comité
Witte tent commissie
Stichting Kultivering
Kinder Vakantie Werk Zevenhoven
Werkgroep Timmerdorp
Vakantiespel
Stichting DAN
F&P Evenementen Verhuur BV
Hoofdstraat koopcentrum
Dorpskroeg Gezwam
Oranjefeesten Langeraar
Koopcentrum Hillegom
Speeltuinver. Kindervreugd mw. R. Mens
mw J. Oosthoek
Warmondse IJsclub
strandpaviljoens individueel
Orientation Week Leiden
Hoofdstraat koopcentrum
Stichting Silver City Events
St. Bruggebuurt Vereniging Zuideinde
Stichting Culinair Alphen
Stichting Havenfestiviteiten/TOV Sassenheim
Stichting Havenfestiviteiten
Stichting Tentfeest Vlist
Winkelhof Bergambacht
Stichting Zeilvaart Warmond
Dhr. J. Koster
KWIK
L.S.V. Minerva

B
B
B
B
B/C
B
B
B
B
B
B
B
B
B/C
B/C
B
B
B
B
?
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B/C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B/C
B
B
B/C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

verwacht evenement
vergunning onbepaalde tijd
nog niet aangevraagd
dubbel evenement. Organisatie overleggen welk
evenement doorgang vindt
Reservering
doorlopende vergunning verleend of doorlopend maken
aanvraag volgt
aanvraag volgt
Reservering
Reservering
Reservering

vergunning onbepaalde tijd
vergunning onbepaalde tijd
in behandeling
geen aanvraag binnen
aangevraagd
aanvraag nog niet ontvangen
Reservering
verwacht evenement
in behandeling

in behandeling
melding

aanvraag volgt
in behandeling

verwacht evenement
verwacht evenement
nog niet definitief

in behandeling
aangevraagd
aanvraag volgt
Reservering
Reservering
Reservering
Reservering
Reservering
Reservering
in behandeling
melding

Reservering
aanvraag nog niet ontvangen
aanvraag nog niet ontvangen
Reservering
vergunning onbepaalde tijd
vergunning onbepaalde tijd
vergunning onbepaalde tijd
vergunning onbepaalde tijd
in behandeling
vergunning onbepaalde tijd

na deadline aan politie ingediend, te laat ingediend
doorlopende vergunning/doorlopend maken
aanvraag volgt
Reservering
in behandeling

vergunning onbepaalde tijd
verwacht evenement
doorlopende vergunning/doorlopend maken
nog niet aangevraagd
ontvangen
doorlopende vergunning verleend of doorlopend maken
telefonische melding
Reservering
Reservering
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Datum begin
September
datum in september
02-09-15
04-09-15
04-09-15
04-09-15
04-09-15
04-09-15
05-09-15
05-09-15
05-09-15
05-09-15
05-09-15
05-09-15
05-09-15
05-09-15
06-09-15
06-09-15
06-09-15
08-09-15
09-09-15
10-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
12-09-15
12-09-15
12-09-15
12-09-15
12-09-15
12-09-15
12-09-15
13-09-15
13-09-15
15-09-15
15-09-15
15-09-15
16-09-15
17-09-15
17-09-15
18-09-15
19-09-15
19-09-15
19-09-15
19-09-15
20-09-15
22-09-15
22-09-15
24-09-15
25-09-15
26-09-15
26-09-15
26-09-15

Datum einde

Soort

2e of 3e zaterdag
evenement
evenement
05-09-15
06-09-15
evenement
04-09-15
evenement
04-09-15
evenement
10-09-15
evenement
04-09-15
evenement
05-09-15
evenement
05-09-15
evenement
05-09-15
evenement
12-09-15
evenement
06-09-15
evenement
05-09-15
Tentfeest
05-09-15
evenement
05-09-15
evenement
10-09-15
evenement
06-09-15
sport
06-09-15
evenement
12-09-15 dorpsfeest,braderie,
kermis
09-08-15
evenement
13-09-15
evenement
11-09-15
evenement
11-09-15
evenement
20-09-15
evenement
13-09-15
evenement
13-09-15
feest
16-09-15
evenement
20-09-15
evenement
12-09-15
evenement
19-09-15
evenement
13-09-15
evenement
12-09-15
buurfeest met
muziekoptredens
12-09-15
evenement
12-09-15
evenement
12-09-15
evenement
13-09-15
optocht
13-09-15
evenement
15-09-15
evenement
15-09-15
evenement
15-09-15
evenement
16-09-15
evenement
20-09-15
evenement
20-09-15
evenement
19-09-15
evenement
20-09-15
evenement
19-09-15
evenement
19-09-15
evenement
19-09-15
evenement
20-09-15
evenement
27-09-14
evenement
22-09-15
evenement
27-09-15
evenement
27-09-15
evenement
26-09-15
evenement
evenement
26-09-15
evenement

Naam van het evenement / omschrijving

Lokatie

Gemeente

Danceparade
Oranjefeesten Noordwijk Binnen
Korteraarsbuurtfeest
Disco avond
Night of Harmony
Valkenburgse Paardenmarkt
Borrel 071
Late Summer Dance Party
Muziekevenement
Oogstfeest
Najaarsfeesten met kermis
Klootschieten en uitmarkt
KPJ tentfeest
Alphen D'Huez
Meer Mooi Matilo
Najaarsfeesten Noordwijkerhout
Vlietloop
Halve Marathon Nieuwkoop
Najaarsmarkt

Diversen, Nieuwerkerk a/d Ijssel
Noordwijk Binnen
Korteraarseweg, Korteraar
De Vosse
Dorpsstraat, Zevenhuizen
Castellumplein, Valkenburg
Haven
De Vosse
Terrein Jeu de Boulesvereniging
Dorpsstraat, Zevenhuizen
Voorhout
Park Houtkamp
J.C. Hoogendoornlaan 5, Bodegraven
Dwarsligger, Alphen ad Rijn
Matilo Park
Noordwijkerhout
Route/start/finish Voorstraat
Kern Nieuwkoop eo
Centrum van Bodegraven

Zuidplas
Noordwijk
Nieuwkoop
Hillegom
Zuidplas
Katwijk
Leiden
Hillegom
Lisse
Zuidplas
Teylingen
Leiderdorp
Bodegraven
Alphen ad Rijn
Leiden
Noordwijkerhout
Voorschoten
Nieuwkoop
Bodegraven-Reeuwijk

Pinkpanterfeest (tentfeest)
Kermis
Goudse Nationale Singelloop
Kortebaandraverij
Kermisweek Roelofarendsveen
Schippertjesdagen (25e editie!!)
Het Weekend van Voorschoten
Kermis
Kermisweek met o.a. kermis en bloemencorso
Torenschudders (braderie + gondelvaart)
Najaarsfeesten met kermis
Lageweg weekend
Strengpop

Achterweg, Zevenhoven
Jhr. Mockkade
Binnenstad
Meerlaan
Roelofarendsveen
Gemeentehaven Warmond
Centrum
Aarplein, Alphen ad Rijn
Centrum Roelofarendsveen
Reghthuysplein+ plassengebied
Sassenheim
Lageweg, Ouderkerk
Middelburgseweg 7 te Reeuwijk

Nieuwkoop
Hillegom
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Teylingen
Voorschoten
Alphen ad Rijn
Kaag en Braassem
Nieuwkoop
Teylingen
Krimpenerwaard
Reeuwijk

Oldtimerdag
De Heul Festijn tijdens Oldtimerdag
Taptoe
Jubileum Tamarco 4 muziekkorpsen door Ldorp
Wielerronde van Alphen
Jaarmarkt-Estafetteloop
Gondelvaart
de Heul Festijn tijdens de Gondelvaart
Jaarmarkt
Lisse draaft door, Horeca Actief Lisse i.s.m. HDV
De gewoonste zaak (tappunt op muziekevenement)
Braderie Boskoop
Zevenhoven on Wheels
Tentfeest Trekstar
Singelpark New Energy Fair
Nacht van Kunst & Kennis
The Taste of Oegstgeest
Kermis
Najaarsfeestloop
Pasar Malam
Turfrace
Bartholomeusdag
Halve Marathon Katwijk
Boskgala Teus de Kruijf

Alphen ad Rijn
Oudshoornseweg
Stadhuisplein, Alphen ad Rijn
Park Houtkamp/Heel Ldp

Verwacht aantal deelnemers
1000
?
max.200
circa 1000
1000
1000-2500
?
circa 1000
500-1000
30000
?
1000
650
?
?
8000
1000
max. 250
3000

Organisator
Stichting VEDJ
Oranjevereniging Noordwijk
St. Korteraarsbuurtfeest
Harddraverij Ver.
Stichting Oogstfeest
st. Festivalk
Ongekend Events
Harddraverij Ver.
St. 50 jaar Poelpolder mw. Lestraden
Stichting Oogstfeest
Oranje Vereniging Voorhout
Vrienden vh Oude Dorp
Dhr. de Jong
St. Spooner
Stichting Mooi Matilo
Oranjevereniging NWH
St. Vlietloop
Halve marathon Nieuwkoop
Mevrouw Schulten

Risicoclassificatie Behandelingsstatus
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B

max. 1200
circa 1000-1500
?
circa 1000-1500
15000
?
3000 p/d
?
15000
onbekend
?
300
500

Pink Panter feest
Harddraverij Ver.
Goudse Nationale Singelloop
Harddraverij Ver.
Stichting Oranjecomité Juliana
Stichtin Schippertsjesdagen
St. Weekend van Voorschoten
Stichting Jaarmarkt
Stichting Oranjecomite Juliana incl. horeca
St. Torenschudders Nieuwkoop
Oranje Vereniging Sassenheim
Comité Jong en Oud
Dhr. Bitter

B
B
B
B
C
B
B/C
B
C
B
C
B
B

?
?
?
500-1000
?
?
?
?
?
1000
1000
?
max. 6000
?
?
?
2.500-4000
?
250-500
?
?
5.000
500-1000
?

Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn

Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Oudshoornseweg
Alphen ad Rijn
Voormalig Heemskerkterrein
Voormalig Heemskerkplein
Boskoop
Achterweg, Zevenhoven
Spookverlaat 11, Hazerswoude Rijndijk
Nuon terrein
Museum van Volkenkunde
Partycentrum La France en omilggend buitenterrein
Markt
4 straten rond winkelcentrum Poemarkt
winkelcentrum De Ridderhof
t Joppe, Grote Sloot en Kagerplassen
Centrum van Schoonhoven
Boulevard/duinen/strand
Rijnstreekhal

Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Leiderdorp
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Lisse
Lisse
Alphen ad Rijn
Nieuwkoop
Alphen ad Rijn
Leiden
Leiden
Oegstgeest
Gouda
Lisse
Alphen ad Rijn
Teylingen
Krimpenerwaard
Katwijk
Alphen ad Rijn

B
B
B
B
B
B
B/C
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
melding

Tamarco
Stichting Wielerronde Alphen aan den Rijn
Stichting Jaarmarkt

Stichting Jaarmarkt
dhr. A.M. Freriks
mw. J. Oosthoek
Achterweg
Jannes Kerkvliet
Singelpark
Partycentrum LaFrance
AV De Spartaan dhr. J.T. van Noort
Stichting Zeilvaart Warmond
Dynamic Promotions
A.V. Rijnsoever

aanvraag nog niet ontvangen
aanvraag volgt
vergunning onbepaalde tijd
aanvraag nog niet ontvangen
Reservering
Aanvraag binnen
aanvraag nog niet ontvangen
verwacht evenement
melding
Reservering
geen aanvraag binnen
vergunning onbepaalde tijd
melding
vergunning onbepaalde tijd

verleend
doorlopende vergunning verleend/doorlopend maken

vergunning onbepaalde tijd
vergunning onbepaalde tijd
verwacht evenement
aanvraag nog niet ontvangen
melding

na deadline aan politie ingediend, te laat ingediend
vergunning onbepaalde tijd
Reservering
Reservering
in behandeling

doorlopende vergunning/doorlopend maken

Oktober
03-10-15
01-10-15
03-10-15 alt.datum voor 26-9
11-10-15
09-10-15
17-10-15
17-10-15
17-10-15
17-10-15
21-10-15
20-10-15
01-11-15
31-10-15
31-10-15
31-10-15
31-10-15
31-10-15

evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement

3 oktoberviering
Boskgala Teus de Kruijf
Klinkerfeest (tentfeest)
Saspop
Herfstmarkt
Strontrace
Bari Gym Kickboksgala
Hollandse avond in sporthal (Marco den Hollander
Starfestival thema Halloween

Diverse locaties in stad
Rijnstreekhal
Hogedijk 6, Noorden
Sporthal De Wasbeek, Sassenheim
Hoofdstraat/Bomstraat/ M. Kruytstraat en trottoir Gat van Palace
t Joppe, Grote Sloot en Kagerplassen
De Schelft
Aardamseweg 75, Ter Aar
Insteek 86, Boskoop

Leiden
Alphen ad Rijn
Nieuwkoop
Teylingen
Noordwijk
Teylingen
Noordwijkerhout
Nieuwkoop
Alphen ad Rijn

200000
?
max. 750
?
?
?
600
max. 800
?

05-11-15
07-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
15-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
01-12-15

evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
optocht
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement
evenement

Lichtjesparade
Tentfeest Hoenkoopse Buurtweg
Sinterklaasintocht
Intocht Sinterklaas
Intocht Sinterklaas
Koopcentrum Lisse/ Intocht Sinterklaas
Intocht Sinterklaas
Intocht Sinterklaas
Sinterklaasintocht
Sinterklaasintocht
Intocht Sinterklaas
Intocht Sinterklaas
Sinterklaasintocht
Sinterklaasintocht
Sinterklaasintocht
Sinterklaasintocht
Intocht Sint Nicolaas
Sinterklaasintocht
Fantasyevenement

Diverse locaties in stad
Hoenkoopse Buurtweg, Haastrecht
Buiten de Veerpoort + Centrum van Schoonhoven
Centrum Sassenheim
Centrum
Brug Ringvaart (Kanaalstraat)/Centrum
Route door heel Leiderdorp
Noordwijkse strand en rondrit Noordwijk aan Zee en Binnen
Alphen ad Rijn
Boskoop
Voorhout
Warmond
Benthuizen
Hazerswoude Rijndijk/ Hazerswoude Dorp
Koudekerk ad Rijn
Aarlanderveen
Diverse locaties in stad
Zwammerdam
Landgoed Keukenhof

Leiden
Vlist
Krimpenerwaard
Teylingen
Hillegom
Lisse
Leiderdorp
Noordwijk
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Teylingen
Teylingen
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Alphen ad Rijn
Leiden
Alphen ad Rijn
Lisse

?
1.100
2.000
?
circa 1000-2000
250-500
500-1000
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2500-5000

Tripodia
Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/Botermarkt/Vismarkt/Koornbrugsteeg
Atletiekbaan Ter Specke, Spekkelaan/Achterweg/Essenlaan/Loosterweg
Gehele terrein Landgoed Keukenhof
Markt
Ouderkerk aan den IJssel
Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/Botermarkt/Vismarkt/Koornbrugsteeg
Sportlaan 2
Vuurtorenplein
IJsermanpad, Nieuwerkerk ad IJssel
Raadhuisstraat, Moerkapelle
?

Katwijk
Leiden
Lisse
Lisse
Gouda
Krimpenerwaard
Leiden
Nieuwkoop
Noordwijk
Zuidplas
Zuidplas
Katwijk
Voorschoten

3 OV en horecaondernemers
Café de Klinker
Tulppop V.O.F.
Hoofdstraat koopcentrum
Stichting Zeilvaart Warmond
Bari Gym
Sporthal de Vlinder
St. Starfestival

C
melding
B
B
B
B
B
B
B

Reservering
vergunning onbepaalde tijd
verwacht evenement
In behandeling
doorlopende vergunning verleend/doorlopend maken
geen aanvraag binnen
vergunning onbepaalde tijd

November
05-11-15
07-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
14-11-15
15-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
21-11-15
30-11-15
December
datum in december
04-12-15
06-12-15
10-12-15
12-12-15
12-12-15
12-12-15
19-12-15
19-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15

winter 2014/15
winter 2014/15
winter 2014/15
winter 2014/15

Kickboksgala
evenement
03-01-16
evenement
IJsbaan
06-12-15
evenement
Ter Speckeloop
13-12-15
evenement
St. Kasteel Keukenhof Events/ Kerst op Keukenhof
12-12-15
evenement
Gouda bij Kaarslicht
13-12-15
Winterfair
evenement
27-12-15
evenement
Kerstmarkt
19-12-15
evenement
Kerstgala in sporthal
evenement
Winterplein
29-12-15
31-12-15
Oud en Nieuwjaarsfeest
evenement
31-12-15
Oud en Nieuwjaarsfeest
evenement
evenement
31-12-15
Oud en nieuw feest SKA
Voorschoten
01-01-16 Gemeentelijke vuurwerkshow

evenement
evenement
evenement
schaatstoertocht

Lansingtocht
2 Provincien toertocht
Molenviergang Schaatstoertocht ZH 18 Aarlanderveen
Reeuwijkse Plassentocht

Waterwegen rond Stolwijk
Waterwegen rond Haastrecht / Vlist en Polsbroek / Lopik
Aarlanderveen e.o.
Reeuwijkse Plassen te Reeuwijk

Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Alphen ad Rijn
Bodegraven-Reeuwijk

?
1000-2500
meer dan 10000
?
5000
?
max. 600
?
250
800

3500

?
?
?
1200

Centrummanagement Leiden
Dhr. R.A.H. Spruit
Stichting Spomuza
TOV Sassenheim
Koopcentrum Hillegom
dhr. T. van Breugel
Stichtig Winkelhof
NOV
Stichting Vakantiespel
TOV Voorhout
Vereniging Warmonds Feesten
Stichting ECB

Stichting Sinterklaas in Leiden
Haunted Castle BV/mw J. Oosthoek
Kamakura
Centrummanagement Leiden
AV De Spartaan dhr. J.T. van Noort
dhr. G. Hollander
Stichting Gouda bij Kaarslicht
Winkeliersvereniging
Centrummanagement Leiden
Sporthal De Vlijt
Stichting Plein aan Zee
Stichting Jeugdwerk Zuidplas
De heer G.J. Freeke

SCUM

Dhr. A. Honkoop
Stichting 2 provincien toertocht
IJsclub Nooitgedacht
Dhr. Van Holst

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
?

B
B
C+
B

Reservering
nog niet aangevraagd
verwacht evenement

verwacht evenement
verwacht evenement

Reservering
na deadline aan politie ingediend, te laat ingediend

Reservering

aanvraag nog niet ontvangen
Reservering
vergunning onbepaalde tijd
onder voorbehoud
aanvraag nog niet ontvangen
aanvraag nog niet ontvangen
Voormelding gedaan

nog niet aangevraagd
voor 2015 in behandeling
voornemen tot verlenen doorlopende vergunning 5 jaar
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Datum begin
winter 2014/15
winter 2014/15

Datum einde

Soort
schaatstocht
sport

Naam van het evenement / omschrijving
Molen- en Merentocht
Schaatstocht op natuurijs

Lokatie
Dwarswatering
Ouderkerk a/d IJssel, Gouderak & Lageweg

Gemeente
o.a. Leiderdorp
Krimpenerwaard

Verwacht aantal deelnemers
10000+
?

Organisator
IJsclub Leiderdorp
Eendracht maakt macht

Risicoclassificatie Behandelingsstatus
C
B
aanvraag nog niet ontvangen
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A.9

1. Samenvatting voorstel
Ieder jaar stellen de multidisciplinaire werkgroepen een werkplan op dat afgeleid is van de
speerpunten en jaarschijf uit het Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015 en aandachtspunten die
voortkomen uit ontwikkelingen en eventuele evaluatierapporten. In het DB VRHM van 4 december
2014 is besloten om besluitvorming over de werkplannen van de werkgroepen in het vervolg te
mandateren aan de Veiligheidsdirectie. Het bestuur wordt geïnformeerd over de speerpunten van de
werkplannen van de werkgroepen.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Wijziging
besluitvormingsproces
werkplannen
multidisciplinaire
werkgroepen
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten

Datum:

2 april 2015

A.9

Bijlage(n):

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Ieder jaar stellen de kolommen en multidisciplinaire werkgroepen een werkplan op dat afgeleid is van
de speerpunten en jaarschijf uit het Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015 en aandachtspunten die
voortkomen uit ontwikkelingen en eventuele evaluatierapporten.
In de werkplannen staat wat de plannen voor het nieuwe jaar zijn en wat hiervoor de benodigde en
beschikbaar gestelde capaciteit per kolom is.
Net zoals de werkplannen van de Brandweer, GHOR en Oranje Kolom vindt vaststelling van de
werkplannen van de werkgroepen in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VRHM plaats.
In het DB VRHM van 4 december 2014 is besloten om besluitvorming over de werkplannen van de
werkgroepen in het vervolg te mandateren aan de Veiligheidsdirectie. Het bestuur wordt
geïnformeerd over de speerpunten van de werkplannen van de werkgroepen.
Speerpunten 2015 werkplannen werkgroepen
Centraal thema voor 2015 is de verdere kwaliteitsverbetering van het functioneren van de regionale
hoofdstructuur, waarbij extra aandacht wordt besteed aan alarmering en opschaling, netcentrisch
werken en het gebruik van LCMS. De afgelopen jaren is vooral uitvoering gegeven aan het
organiseren en uitvoeren van oefeningen. De komende jaren ligt de focus op het opleiden en trainen
van multi-functionarissen zodat de vakbekwaamheid gerichter versterkt wordt waarbij ondersteuning
plaatsvindt via vaardigheidspaspoorten en vakbekwaamheidsregistraties. Ook staat 2015 in het teken
van de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal
Crisisplan en zijn de ambities van de VRHM voor een betere operationele voorbereiding op
hoogwater meegenomen. Tot slot maken ontwikkelingen duidelijk dat de veiligheidsketen zo sterk is

als de zwakste schakel. Er wordt met onverminderde energie ingezet op een goede samenwerking
met partners en optimale ketenversterking.
Hieronder wordt per werkplan een korte toelichting gegeven.
Werkplan werkgroep Risicobeheersing (MDRB)
De werkgroep MDRB borgt dat aanwezige risico’s in de VRHM en aangrenzende gebieden
geïnventariseerd en geanalyseerd worden. Doel is inzicht te krijgen in de impact en waarschijnlijkheid
van deze risico’s en het bieden van handelingsperspectieven om deze risico’s te verkleinen. Hierbij
vindt een verschuiving plaats van regelgericht naar risicogericht werken. Belangrijke speerpunten
voor 2015 zijn de inrichting van het coördinatiepunt dat de adviestaak van de VRHM en de
vraagbaakfunctie op het gebied van risicobeheersing en risicoadvisering gaat vervullen. Het
coördinatiepunt evenementen, dat adviseert over risicovolle B- en C-evenementen, wordt verder
uitgerold. Doel is te komen tot eenduidige advisering vanuit de VRHM.
Er vindt een verkenning plaats van de mogelijkheid om de bestaande samenwerking binnen vijf
veiligheidsregio’s op het gebied van de Brzo, uit te breiden met het thema externe veiligheid
(Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Zeeland).
Tot slot vindt eind 2015 de afronding van de herziening van het Regionaal Risicoprofiel plaats door
bestuurlijke vaststelling. Het Regionaal Risicoprofiel vormt de basis voor het nieuwe Beleidsplan
VRHM. In de gedachtegang van de commissie Hoekstra worden gemeenten/-raden nadrukkelijk
meegenomen in het voorbereidingsproces.
Werkplan werkgroep Operationele Planvorming (MDOP)
De werkgroep Operationele Planvorming coördineert en adviseert over alle multidisciplinaire
planvormingsactiviteiten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. In het verlengde hiervan maakt
de werkgroep samenwerkingsafspraken met externe crisispartners.
In 2015 vindt afronding van de actualisatie van het Regionaal Crisisplan plaats. Hierin zijn ook de
aanbevelingen uit de systeemtest Sleutelhanger (2013) over opschalen en alarmeren meegenomen.
Op basis van verkenningen uit 2014 worden in 2015 diverse informatiekaarten opgesteld, zoals de
HSL-Zuid, Dekker Transport, grootschalige ziektegolf, tunnelprocedure, de Keukenhof en
bomruimingen. De herziening van het rampbestrijdingsplan Akzo Nobel wordt in 2015 afgerond.
Vanuit de waterdossiers vindt verdere uitrol plaats van gemaakte afspraken zoals vastgelegd in o.a.
het convenant en coördinatieplan Dijkring 14,15 en 44. De convenanten met drinkwaterpartijen,
waterhulpverleners en Omroep West worden geactualiseerd.
Werkplan werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO)
De werkgroep MDOTO is verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de multicrisisfunctionarissen en teams van de hoofdstructuur. De afgelopen jaren is vooral uitvoering
gegeven aan het organiseren en uitvoeren van oefeningen. De komende jaren ligt de focus op het
opleiden en trainen van multi-functionarissen zodat de vakbekwaamheid gerichter versterkt wordt. De
introductie van het vaardigheidspaspoort en invoering van vakbekwaamheidsregistratie dragen hier
aan bij. Akzo Nobel, uitval nutsvoorzieningen en hoog water in de polder worden als specifiek,
regionaal risico beoefend. De verbeterpunten die voortkomen uit de systeemtest Sleutelhanger
(2013) en de evaluaties van GRIP-incidenten krijgen een plek in de themabijeenkomsten. Nieuwe
planvorming wordt samen met partners beoefend ter versterking van de samenwerking.
Werkplan van de multidisciplinaire werkgroep Netcentrische werkwijze (MDNCW)
De werkgroep Netcentrische werkwijze houdt zich bezig met de (doorontwikkeling van de) rol van
operationele informatievoorziening binnen de hoofdstructuur en de hiermee samenhangende
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werkwijze. Het is de plek voor vraagstukken op het gebied van de netcentrische werkwijze en het
gebruik van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). In 2015 zal de prioriteit met name
worden gelegd bij het opleiden, trainen en oefenen van de crisisfunctionarissen (mono en multi),
doorontwikkeling netcentrisch werken per monodiscipline en aansluiting op de hoofdstructuur en
doorontwikkeling van de plotfunctie. Deze speerpunten houden verband met de aandachtspunten uit
de systeemtest Sleutelhanger (2013).
Werkplan werkgroep Informatievoorziening (MDI)
De werkgroep MDI is verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van de systemen en structuren
binnen de VRHM waarmee informatievoorziening plaatsvindt. MDI faciliteert de multidisciplinaire
werkgroepen om informatie uit te kunnen wisselen. Daarnaast is MDI de functioneel beheerder van
het LCMS en de website VRHM. Het beleidsplan Informatiemanagement is leidend voor het werkplan
2015. In 2015 vindt een vooronderzoek plaats naar de mogelijkheden om geografische
objectinformatie op veiligheidsregioniveau te kunnen delen. Wordt onderzocht of de administratie van
de nieuwe coördinatiepunten evenementen en risicoadvisering via een ander informatiesysteem kan
gaan plaatsvinden. Vindt de digitale inrichting van het project vakbekwaamheidsregistratie plaats en
wordt de pilot Sharepoint afgerond. Op basis van de uitkomsten van de pilot vindt de afweging plaats
of Sharepoint VRHM-breed ingezet kan worden.
Werkplan werkgroep Communicatie (MDCOM)
De werkgroep communicatie houdt zich bezig met het opzetten en coördineren van
communicatieactiviteiten binnen de VRHM op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. In 2014 is
de website Hollands Midden Veilig! ontwikkeld. Op deze site vinden burgers hoe zij zich kunnen
voorbereiden op verschillende risico’s. In 2015 worden vijf thema’s aan deze site toegevoegd;
grieppandemie, vuurwerkopslag, asbest, grote brand en grootschalige verkeersincidenten. Voor
crisiscommunicatie wordt nieuwe media het speerpunt. De wereld van buiten naar binnen brengen is
één van de belangrijkste activiteiten binnen crisiscommunicatie. De regionale aankoop van een
monitoringstool voor (social) media wordt onderzocht. Ook zullen social media en nieuwe
communicatietechnologieën op hun toepasbaarheid worden bezien. Daarnaast staat 2015 in het
teken van de verdere implementatie van NL Alert.

4. Implementatie en communicatie
De uitvoering van de werkplannen door de werkgroepen en de capaciteitsinzet wordt drie keer per
jaar bestuurlijk gerapporteerd via de voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan waardoor, indien
nodig, tijdig bijgestuurd kan worden.
In de nieuwsbrief van de VRHM is een bericht geplaatst over de speerpunten van de werkplannen
van de werkgroepen voor het jaar 2015.

5. Bijlagen
De werkplannen van de werkgroepen voor het jaar 2015 zijn op te vragen bij het Veiligheidsbureau.
Het gaat om de werkplannen van ‘Risicobeheersing’, ‘Operationele Planvorming’, ‘Opleiden, Trainen
en Oefenen’, ‘Informatievoorziening’, ‘Netcentrisch werken’ en ‘Communicatie’.
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B.1

1. Samenvatting voorstel
De rapportages Bevolkingszorg Hollands Midden delen 1 en 2 beschrijven de visie van de Oranje
Kolom t.a.v. Bevolkingszorg op orde en de organisatorische consequenties voor de
bevolkingszorgprocessen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Bevolkingszorg op orde
Hollands Midden

Opgesteld door:

VRHM; BGC
E. van de Pol / A. Heusvan den Berg
Projectgroep Bzoo
2 april 2015

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

B.1

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t.

Status:

Meningvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
• In te stemmen met de rapportages ‘Bevolkingszorg VRHM delen 1 en 2’.
• De rapportages ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van b&w van de gemeenten
van Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
Inleiding
Enkele jaren geleden was de algemene teneur dat de bevolkingszorg onvoldoende was.
Verschillende projecten werden opgestart om bevolkingszorg te versterken, zowel landelijk
(GROOT(ER) als regionaal (normenkader). Een gedegen visie ontbrak echter, terwijl daar nog veel
winst viel te behalen. Doen we wel de goede dingen en doen we de dingen wel op de goede manier?
Sluiten we aan op de behoefte van de samenleving?
Dit heeft geleid tot het (landelijke) rapport: Bevolkingszorg op Orde 2.0; ‘ Eigentijdse bevolkingszorg
volgens afspraak. Het rapport is vastgesteld in het Veiligheidsberaad en aan de regio’s is gevraagd
om de nieuwe visie te implementeren.
Project Bzoo Hollands Midden
Een projectgroep van BGC en MOV’ers is aan de slag gegaan met Bevolkingszorg op orde met
twee vragen: 1. Wat betekent deze visie voor onze taken? 2. Wat betekent deze visie voor de mate
en wijze van voorbereiding?
De zoektocht is vooral geweest naar WAAR we de meerwaarde van de visie konden laten zien.
Geconcludeerd is dat de vertaling van de visie niet zit in grote organisatorische wijzigingen, maar in
de manier van kijken en de manier van handelen van crisisfunctionarissen.

Wat is beschreven?
De adviesrapportage is opgedeeld in twee delen. In deel één wordt de algemene visie op
Bevolkingszorg geschetst en toegepast op de verschillende kernthema’s van Bevolkingszorg.
Deel twee van de adviesrapportage bevat de organisatorische uitwerking van de visie op basis van
de vraag: hoe gaan we het organiseren? In dit deel komen de taken aan bod, de benodigde functies,
de mate van voorbereiding en de relatie met andere processen.
Wat verandert er?
• Positionering nafase: als thema ondergebracht bij voorzitter TBZ i.p.v. bij Hoofd Ondersteuning.
• Minder mensen (ad hoc aanwijzen en gebruik van regulier), bijvoorbeeld bij het proces
Omgevingszorg (milieu-, ruimte en bouwbeheer).
• Aantal taken doen we niet meer, dan wel bereiden we ons daar niet meer op voor, maar zal het
wel op basis van improvisatie vormgegeven worden (bijvoorbeeld primaire levensbehoeften).
Vervolgtraject
In het vervolgtraject wordt aandacht besteed aan:
- implementatie van de visie bevolkingszorg op orde;
- herziening van het normenkader oranje kolom;
- aanpassen van het Regionaal Crisisplan deel bevolkingszorg.
Aanbieding aan Colleges van B&W
In het Dagelijks Bestuur van 12 maart 2015 is afgesproken de rapportages Bevolkingszorg op orde
delen 1 en 2, ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van b&w. Na besluitvorming in het
Algemeen Bestuur gaat namens de Voorzitter Veiligheidsregio een brief uit met het verzoek de
rapportages Bevolkingszorg op orde voor de eigen gemeente als lokaal uitvoeringsbesluit vast te
stellen. De gemeenten worden hierbij door de VRHM ondersteund met een model collegebesluit.

5. Kader
Rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0 ‘ Eigentijdse bevolkingszorg volgens afspraak.

6. Consequenties
Overig:
De keuzes die de Oranje Kolom heeft gemaakt kunnen gevolgen hebben voor de partners. Zo zullen
de gemeenten niet meer automatisch betrokkenen gaan registreren. Overwogen wordt of registratie
noodzakelijk is en indien dat voor de gemeente het geval is, zal sprake zijn van zelfregistratie. De
consequenties van deze keuzes worden meegenomen in het implementatietraject.

7. Aandachtspunten / risico’s
Draagvlak: om draagvlak voor de visie te krijgen, wordt het project regelmatig besproken met de
Regiegroep gemeentesecretarissen, MOV’ers en bestuur.

8. Implementatie en communicatie
Implementatie: wordt meegenomen als deelproject in het vervolgtraject. De focus ligt hierbij zowel op
de eigen kolom Bevolkingszorg als op het multidisciplinaire vlak (betekenis voor operationele
functionarissen). Met de kolommen wordt besproken welke wijzingen in de bevolkingszorg processen
voor hen in de praktijk merkbaar zijn en welke eventuele afspraken daarover gemaakt moeten
worden.
Communicatie: nieuwsbrief VRHM.
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9. Bijlagen
1. Bevolkingszorg Hollands Midden – deel 1 – visie
2. Bevolkingszorg Hollands Midden – deel 2 – organisatie

10. Historie besluitvorming
•
•
•
•
•
•

19-09-2013; Thema-AB over bevolkingszorg in 2015 en trends binnen bevolkingszorg.
22-01-2015; besluitvorming regiegroep gemeentesecretarissen.
29-01-2015; DB: presentatie over project Bevolkingszorg Hollands Midden.
09-02-2015; Hoofdenoverleg; opmerkingen hoofdenoverleg zijn verwerkt in de rapportages.
16-02-2015; Veiligheiddirectie; opmerkingen zijn verwerkt in de rapportages. De
wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt.
12-03-2015; Dagelijks Bestuur: ingestemd met rapportages Bevolkingszorg VRHM delen 1 en 2;
besluit genomen om na vaststelling in AB rapportages aan te bieden aan colleges van b&w.
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B.1 bijlage 1

Bevolkingszorg
Veiligheidsregio Hollands Midden
Deel 1

Versie: definitief
Projectgroep Bzoo 2.0
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Voorwoord
Bevolkingszorg is een essentieel onderdeel van de crisisbeheersing. Gemeentelijke
crisisfunctionarissen doen hun uiterste best om de noodzakelijke zorg te bieden aan onze burgers
tijdens en na een crisis. Zij doen dit echter niet alleen. Uit incidenten uit het verleden blijkt dat
diezelfde burgers niet alleen zorg ontvangen, maar zelf ook actief bijdragen aan het zorgen voor
veiligheid. Met andere woorden: burgers zijn (zelf)redzaam. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat op
landelijk niveau een visie op bevolkingszorg is geformuleerd: Bevolkingszorg op orde 2.0 – Eigentijdse
bevolkingszorg, volgens afspraak.
Voor u ligt de nadere uitwerking van de visie Bevolkingszorg op orde 2.0 voor de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Inwoners en bedrijven mogen van de VRHM bij crises en rampen bevolkingszorg
verwachten op een manier die aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Bevolkingszorg Hollands Midden biedt hedendaagse en realistische bevolkingszorg. Onder
hedendaagse bevolkingszorg wordt verstaan dat de bevolkingszorg aansluit op de behoefte van de
maatschappij. Realistische bevolkingszorg sluit aan op het handelen van burgers en professionals en
op realistische incidenten.
De rapportage Bevolkingszorg VRHM is opgedeeld in twee delen. In deel één wordt de algemene
visie op Bevolkingszorg geschetst en toegepast op de verschillende kernthema’s van Bevolkingszorg.
Deel twee bevat de organisatorische uitwerking van de visie op basis van de vraag: hoe gaan we het
organiseren? In dit deel komen de taken aan bod, de benodigde functies, de mate van voorbereiding
en de relatie met andere processen.
Bij de nieuwe visie op bevolkingszorg is er geen sprake van grote structuurwijzigingen, maar van een
nieuwe manier van kijken naar crises en daarnaar handelen. De uitdaging ligt voor ons om
gemeentelijke functionarissen zodanig voor te bereiden dat zij de visie zelf concreet gestalte geven in
hun handelen tijdens crises. Een optimale en passende zorg bieden aan onze burgers bij crises en
rampen, dat is de insteek!
Milo Schoenmaker
Burgemeester gemeente Gouda
Portefeuillehouder Oranje Kolom VRHM
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1. Inleiding
Gemeenten zijn in het kader van crisisbeheersing verantwoordelijk voor de Bevolkingszorg.
Bevolkingszorg is één van de vier hoofdprocessen naast Brandweerzorg, Politiezorg en
1
Geneeskundige Zorg. Dit document beschrijft de visie van de gemeenten in de Veiligheidsregio
Hollands Midden op Bevolkingszorg.
Bevolkingszorg Hollands Midden biedt hedendaagse en realistische bevolkingszorg. Onder
hedendaagse bevolkingszorg wordt verstaan dat de bevolkingszorg aansluit op de behoefte van de
maatschappij. Realistische bevolkingszorg sluit aan bij het handelen van burgers en professionals en
sluit aan op realistische incidenten. Als kader voor de uitwerking van bevolkingszorg worden de taken
conform de Wet veiligheidsregio’s gehanteerd (Besluit veiligheidsregio’s; art. 2.1.3.).

2. Visie
Op basis van bovengenoemde uitgangspunten werkt Bevolkingszorg Hollands Midden vanuit de visie:
Bevolkingszorg Hollands Midden richt zich op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de
maatschappij en verleent actieve zorg aan mensen die dat nodig hebben.

Deze visie is gebaseerd op onderstaande visie-elementen.
De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden:
1. rekenen er op dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een
2
crisis neemt.
Betekenis:
• De gemeente communiceert regelmatig met de samenleving wat de grenzen van de door de
overheid te leveren zorgverlening(s-capaciteit) is.
• De gemeente geeft aan wat zij daarbij van de samenleving tijdens een crisis verwacht.
• De gemeente geeft tijdens een crisis relevante informatie over (de effecten van) de crisis, zodat
de samenleving in staat wordt gesteld haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
2. stemmen haar bevolkingszorg af op de zelfredzaamheid van de samenleving.
Betekenis:
• De gemeente stimuleert en faciliteert waar nodig tijdens en na een crisis de zelfredzaamheid van
de samenleving zonder de verantwoordelijkheid voor het handelen over te nemen.
• De gemeente richt zich tijdens en na een crisis vooral op de zorg aan verminderd zelfredzamen.

1

Deze visie is gebaseerd op de rapporten: ‘Bevolkingszorg op orde 2.0; eigentijdse bevolkingszorg, volgens
afspraak’, Veiligheidsberaad (april 2014) en ‘Nodig of overbodig?; een fundamentele bezinning op de
bevolkingszorg in de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland’, Boom Lemma uitgevers
(2012).
2
De uitwerking van dit visie-element wordt in de ‘koude’ situatie verwerkt in risicocommunicatie campagnes.
Tijdens crises is dit onderdeel van crisiscommunicatie. Het is niet de bedoeling om specifieke
risicocommunicatiecampagnes te voeren over wat de grenzen zijn van de hulpverleningscapaciteit.
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3. maken gebruik van de spontane hulp uit de samenleving.
Betekenis:
• De gemeente laat burgers helpen zeker zolang de hulpdiensten nog niet volledig zijn
opgeschaald.
• De gemeente accepteert specialistisch hulpaanbod van burgers.
• De gemeente stimuleert (indien nodig) hulp uit de samenleving (‘noaberschap’).
4. bereiden zich daar waar het om verminderd zelfredzamen gaat voor tot een vastgesteld
zorgniveau, aangeduid als ‘voorbereide bevolkingszorg’. De ‘restzorg’ leveren zij op
basis van veerkracht en improvisatie wat wordt aangeduid als ‘geïmproviseerde zorg’.
Betekenis:
• De gemeente bereidt zich realistisch voor tot een redelijk zorgniveau.
• De gemeente toont veerkracht en levert geïmproviseerde zorg daar waar het vastgestelde
zorgniveau wordt overschreden.
De door de gemeente te leveren bevolkingszorg tijdens een crisis is in figuur 1 samengevat:
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3. Bevolkingszorg Hollands Midden
De visie uit de vorige paragraaf is gelegd op de bevolkingszorg activiteiten zoals weergegeven in de
Wet veiligheidsregio’s, de rapporten ‘Bevolkingszorg op Orde 2.0’ en ‘Nodig of Overbodig?’ en de
richtlijnen uit het Referentiekader Regionaal Crisisplan. Dit leidt tot de volgende thema’s voor
bevolkingszorg:
Figuur 2: Overzicht bevolkingszorgtaken

Primaire taken
Kernthema’s

Secundaire taken

Overige thema’s

Crisiscommunicatie

Bijzondere uitvaartzorg

Informatiemanagement

Opvangen en verzorgen

Milieubeheer

Bestuursondersteuning

Ruimtebeheer

Facilitaire ondersteuning

Nafase

Bouwbeheer
Verwanteninformatie
(zelf)Registratie
Schade
In bovenstaand figuur is onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire taken van
Bevolkingszorg. Primaire taken zijn de uitvoerende taken die een directe uitwerking hebben op de
betrokkenen en de maatschappij. Secundaire taken zijn de ondersteunende taken die een bijdrage
leveren aan één of meerdere primaire taken.
De primaire taken zijn onderverdeeld in kernthema’s en overige thema’s.
Onder kernthema’s zijn de taken opgenomen waar de gemeente zich met nadruk op voorbereid,
omdat het specifieke crisisbeheersingsthema’s zijn. De taken die hier genoemd worden, zijn
veelvoorkomende thema’s bij crises. Daarnaast vereisen deze taken specifieke kennis en kunde die
niet vanzelfsprekend in de reguliere gemeentelijke organisatie aanwezig zijn.
Onder overige thema’s zijn de taken opgenomen die:
• dichter bij de reguliere taken van de gemeente of één van haar uitvoeringsorganisaties liggen
en/of,
• tijdens crises beperkter aan bod komen, waardoor volstaan kan worden met een geringere
voorbereiding en/of,
• voor een groot deel ook in het nazorgtraject een belangrijke rol gaan spelen zoals bijvoorbeeld
collectieve rouwverwerking en schade.
Bovenstaande thema’s zijn in figuur 3 geclusterd in een aantal processen. Hierbij is de huidige
indeling van het Regionaal Crisisplan (onderdeel Bevolkingszorg) zo veel mogelijk vastgehouden.
Deze processen worden in deel twee van deze rapportage vertaald naar een organisatiemodel.
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Figuur 3: Clustering thema’s
Proces
Thema
Crisiscommunicatie
Crisiscommunicatie
Publieke zorg

Opvangen en verzorgen
Bijzondere uitvaartzorg

Nafase

Nafase
(zelf)Registratie

Omgevingszorg

Milieubeheer
Bouwbeheer
Ruimtebeheer

Informatie

Verwanteninformatie
Schade
Informatiemanagement

Ondersteuning

Bestuursondersteuning
Facilitaire ondersteuning

De volgende paragrafen gaan dieper in op de processen en thema’s van Bevolkingszorg. Per proces
komen de volgende onderdelen aan bod:
•
•
•

Visie op het betreffende proces / thema; op basis van de vraag: wat verstaan we onder
deze bevolkingszorgtaak?
De mate van voorbereiding vertaald vanuit de visie.
Doel van de betreffende bevolkingszorgtaak.

Deel 2 van ‘Bevolkingszorg Hollands Midden’ beschrijft de organisatie van de processen en thema’s.
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4. Crisiscommunicatie
Crisiscommunicatie staat voor…
Het proces crisiscommunicatie geeft feitelijke informatie om de zelfredzaamheid te vergroten. Hierbij is
sprake van een tweerichtingscommunicatie waarbij overheden en hulpdiensten inspelen op de
informatiebehoefte van burgers. Als feitelijke informatie onvoldoende perspectief biedt wordt een
richtinggevend handelingsperspectief of een instructie gegeven. Een ander belangrijk element is de
duiding van de crisis door de overheid om de onrust weg te nemen en een ‘rustgevend´ perspectief te
bieden.
Het effect van het geven van feitelijke informatie wordt vergroot door het stimuleren van betrokkenen
om zichzelf en elkaar te informeren. Informatie wordt dan ook zo snel mogelijk beschikbaar gesteld en
via verschillende media en middelen op basis van de behoeften van de betrokkenen beschikbaar
gesteld.
Duiding van de crisis wordt door de gemeente of de burgemeester zo snel mogelijk gedaan
(richtinggevende prestatie-eis geeft aan binnen 60 minuten). Het is van belang dat regelmatig de crisis
opnieuw geduid wordt. Hieronder valt ook het proces van verwanteninformatie.
Crisiscommunicatie is één van de processen van bevolkingszorg. Consequentie hiervan is dat een
gedegen voorbereiding plaatsvindt. Ook wordt specifiek gekeken naar competenties van
crisiscommunicatieadviseurs.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
De taakorganisatie communicatie geeft uitvoering aan één van de processen van Bevolkingszorg.
Dit vraagt om een gedegen voorbereiding.
Redelijk zorgniveau:
De taakorganisatie communicatie is in staat om:
• uit de samenleving te halen waar de vragen en behoeften liggen;
• deze te vertalen naar een advies voor de crisisorganisatie;
• acties en feitelijke informatie vanuit de crisisorganisatie te vertalen naar informatie
waardoor de zelfredzaamheid vergroot wordt;
• duidelijk aan te geven waar de grenzen van de hulpverleningscapaciteit ligt en wat van de
bevolking wordt verwacht.
Geïmproviseerde zorg:
• ……
Doel Crisiscommunicatie
De definitie en het doel van de taakorganisatie Crisiscommunicatie is:
Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie aan pers en publiek op basis van een
omgevingsanalyse en een strategisch communicatieadvies.
Communicatie:
• haalt de buitenwereld naar binnen om een informatiepositie op te bouwen om een
communicatieaanpak te ontwikkelen en in de diverse onderdelen van de crisisorganisatie
communicatieadvies te geven;
• brengt de binnenwereld weer naar buiten om gericht te voorzien in informatiebehoeften van de
buitenwereld.
In crisiscommunicatie staan, ongeacht het type crisis, in essentie drie basisdoelstellingen centraal.
Deze komen voort uit de informatiebehoeften in de samenleving: informatievoorziening,
schadebeperking en betekenisgeving.
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5. Publieke zorg
Publieke zorg staat voor…
Publieke zorg staat in het teken van de directe acute zorg aan getroffenen en omvat voornamelijk het
kortstondig opvangen én verzorgen van deze betrokkenen. De meeste betrokkenen voorzien zelf in
opvang en verzorging door gebruik te maken van het eigen sociale netwerk. In sommige gevallen is dit
na een kort verblijf in een opvanglocatie. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en waar nodig
gefaciliteerd om deze groep zo groot mogelijk te maken. Ook wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
initiatieven van redzame burgers of de eerste hulpverleners ter plaatse.
De aandacht van de gemeente richt zich vooral op degenen die geen beroep kunnen doen op een
dergelijk sociaal netwerk en tijdelijke opvang nodig hebben. Passende opvang en verzorging wordt
binnen een aantal uur na aanvang van het incident geleverd. Dat wil zeggen dat tenminste onderdak,
drinken en voedsel, sanitaire voorzieningen en toegang tot informatie en indien aan de orde een
slaapplaats of EHBO is georganiseerd. Er wordt opvang en verzorging georganiseerd voor maximaal
10% van de betrokkenen met een absoluut maximum van 200 personen. Als meer opvang nodig is
wordt een aanspraak gedaan op het improvisatievermogen. Indien aan de orde wordt binnen 48 uur
tijdelijke huisvesting geregeld. Redzame burgers en betrokkenen die een bijdrage kunnen leveren aan
de opvang en verzorging worden actief ingezet.
Naast opvangen en verzorgen valt ook het acute deel van bijzondere uitvaartzorg onder de
taakorganisatie Publieke Zorg. Dit gaat vooral om het faciliteren van initiatieven in het kader van
collectieve rouwverwerking. Dergelijke initiatieven kunnen al vrij kort op een incident ontstaan. De
verschillende vormen van collectieve rouwverwerking krijgen vaak een vervolg in het nazorgtraject.

Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Redelijk zorgniveau:
• Het proces opvangen en verzorgen is één van de processen van bevolkingszorg en
vraagt om een gedegen voorbereiding.
• Deze voorbereiding wordt realistisch ingestoken door:
o Inzet van externe expertise
o Beperkte opvang met minder mensen
o Stimuleren voorzien in eigen opvang.
• Initiatieven ten behoeve van collectieve rouwverwerking worden actief gemonitord en men
is bekend met de verschillende uitingsvormen en externe partners die daarbij kunnen
ondersteunen.
Geïmproviseerde zorg:
• Grootschalige opvang (meer dan 200 personen)
• Middelen om zelfredzaamheid te vergroten
• Toewijzen opvanglocaties
• Organiseren van primaire levensbehoeften op opvanglocatie
• Het grootschaliger organiseren van primaire levensbehoeften
• Het faciliteren en organiseren van vormen van collectieve rouwverwerking

Doel Publieke zorg
Doel opvangen en verzorgen: het bieden van een bij de situatie passende opvang en verzorging en
het treffen van voorzieningen voor de eerste primaire levensbehoeften van betrokkenen.
Doel bijzondere uitvaartzorg: het faciliteren van herdenken, rouwverwerking en emotiebeheersing naar
aanleiding van crisissituaties.
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6. Nafase
Nafase staat voor…
Nafase is een verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een terugkeer naar een ‘normale’
situatie te realiseren. Uit de praktijk blijkt dat de meeste betrokkenen met behulp van hun sociale
netwerk in staat zijn relatief snel de dagelijkse activiteiten weer te hervatten. De nafase richt zich
primair op het deel van de betrokkenen die beperkt/niet in staat zijn om op eigen kracht het normale
leven weer op te pakken. De gemeenten stimuleren betrokkenen om via de reguliere weg contact te
zoeken met de benodigde hulpverlenende instantie(s). Betrokkenen die zich toch bij de gemeente
melden worden gefaciliteerd bij het in contact komen met de desbetreffende hulpverlenende instantie.
Dit kan zowel medische, psychosociale, maatschappelijke als financiële hulpverlening zijn. Om op de
hoogte te blijven van de afhandeling van de crisis kunnen betrokkenen zich laten registreren. De
gemeente faciliteert dit (zelfregistratie).
De activiteiten binnen de nafase worden vormgegeven in een projectorganisatie. Een plan van aanpak
voor de nafase wordt afgerond voordat de acute crisis is afgelopen. In dit plan van aanpak is aandacht
voor:
- interne procesorganisatie en zorg aan de eigen organisatie;
- de wijze waarop betrokkenen ondersteund worden als het gaat om de
schadeafhandeling, verwijzing naar psychosociale hulpverlening, et cetera;
- nadenken over gewenste rol en houding ten aanzien van ondersteuning bij
onverzekerbare schades;
- collectieve rouwverwerking;
- communicatie, evaluatie en verantwoording over de crisis.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Redelijk zorgniveau:
Binnen nafase is bekend:
• op welke wijze het nazorgtraject voorbereid moet worden.
• wat belangrijke, veel voorkomende thema’s zijn in nazorgtrajecten
• welke kennis en capaciteiten nodig zijn om een goed analyse te maken van een incident
• welke impact bepaalde incidenten hebben en wat dat in het nazorgtraject vraagt van de
overheid.
• waar bepaalde specialismen op het gebied van nafase te vinden zijn.
Geïmproviseerde zorg:
• het daadwerkelijk inzetten van gespecialiseerde functionarissen / organisaties
• wie welke rol heeft in het nazorgtraject.

Doel Nafase
Het doel van Nafase is om de omstandigheden terug te brengen tot een acceptabele situatie in de zin
dat het voor betrokkenen mogelijk is om zonder aanvullende zorg de dagelijkse gang van zaken weer
op te pakken. Om welke activiteiten het in deze fase gaat, wordt bepaald door het type incident.
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7. Omgevingszorg
Omgevingszorg staat voor…
Binnen het proces Omgevingszorg wordt gewerkt aan het herstel van de verstoorde (fysieke)
omgeving naar een normale situatie tijdens de aanpak van een crisis. Het proces Omgevingszorg richt
zich op milieubeheer, bouwbeheer en ruimtebeheer. De activiteiten binnen dit proces behoren tot de
reguliere taken van de gemeente waarbij in de meeste gevallen, ook in niet crisissituaties, de
uitvoering ondergebracht is bij de Omgevingsdienst of uitbesteed wordt aan gespecialiseerde
bedrijven. De gemeenten voeren vanuit de reguliere organisatie de regie op dit proces en afhankelijk
van lokale afspraken delen van de uitvoering.
Het benoemen van Omgevingszorg als specifiek crisisproces is bedoeld om een goede verbinding met
de multidisciplinaire crisisorganisatie tot stand te brengen. De voorbereiding van medewerkers binnen
dit proces kan beperkt zijn, omdat de werkzaamheden in het verlengde liggen van het dagelijks werk.

Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is gelijk aan die van de reguliere
organisatie. De kennis, kunde en de inzet van expertises waarvan in dagelijkse situaties gebruik
wordt gemaakt, wordt ook ingezet in crisissituaties. Voor specifieke gevallen kunnen afspraken
gemaakt worden over beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar dit kan ook gezien worden als
geïmproviseerde zorg.

Doel Omgevingszorg
Doel milieubeheer: het adviseren aan betrokken partijen ter voorkoming of beperking van
milieuschade en het coördineren van de te treffen maatregelen. Hieronder valt ook het inzamelen van
besmette of verdachte waren om (verdere) besmetting of gezondheidsschade te voorkomen.
Doel bouwbeheer: het adviseren van betrokken partijen omtrent het instortingsgevaar van gebouwen
en woningen, alsmede het geven van adviezen en opdrachten over het aanbrengen van
noodvoorzieningen aan gebouwen en woningen om zodoende een veilige omgeving te waarborgen.
Doel ruimtebeheer: tijdens een bijzondere situatie zorgdragen voor de openbare ruimte van de
gemeente op onder andere het gebied van veiligheid, afzetting, toegankelijkheid, et cetera, alsmede
het treffen van maatregelen om terug te keren naar de normale situatie. Activiteiten richten zich op
weg, water en ruimte.
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8. Informatie
Informatie staat voor…
Informatie omvat voornamelijk het informeren van verwanten over de betrokkenheid van hun
familielid/kennis bij een incident. In het bijzonder willen verwanten weten wat de status en de locatie
van de betrokkene is. De meeste betrokkenen informeren zelfstandig hun verwanten. Een deel van de
betrokkenen is echter niet in staat om zelfstandig hun verwant(en) te informeren. Deze groep bestaat
deels uit betrokkenen die fysiek dan wel mentaal niet in staat zijn om zelfstandig contact op te nemen
met hun verwanten. Tot deze groep behoren ook betrokkenen die in het ‘normale’ leven al afhankelijk
zijn van anderen. Denk aan: kleine kinderen, demente bejaarden of personen met een bepaalde
handicap.
Zelfredzame betrokkenen worden gestimuleerd om actief contact te zoeken met (de contactpersoon
van) de verwanten. Waar nodig worden betrokkenen gefaciliteerd bij het in contact komen met
verwanten. Verwanten worden gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd bij het vinden van een
betrokken familielid/kennis.
Met betrekking tot de niet- of verminderd zelfredzamen: Verwanten die zich bij de front-office melden,
worden geïnformeerd over (het verloop van) het proces. Als zij na 8 uur nog steeds in onzekerheid zijn
over het lot van de betrokkene worden zij elke 4 uur geïnformeerd over de status van het proces. Als
na 24 uur nog steeds geen duidelijkheid is wordt een individueel contactpersoon toegewezen die hen
informeert en betrekt bij het identificatieproces.
Een belangrijke rol voor wat betreft verwanteninformatie is belegd bij de bestuurder die uitlegt hoe het
proces is georganiseerd en welke problematiek dit met zich meebrengt.
Binnen Informatie valt ook het onderwerp schade. In de praktijk nemen betrokkenen zelf contact op
met hun verzekeraar om schade te melden. De gemeente speelt hierin indien nodig een faciliterende
rol. Informatie omvat tevens de informatievoorziening binnen de (gemeentelijke) crisisorganisatie.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Voorbereide zorg
De voorbereide zorg binnen informatie richt zich op het beschikbaar hebben van gekwalificeerde
medewerkers voor de functies: informatiecoördinator TBZ en medewerker SIS. Daarnaast is het
van belang om te weten over welke bronbestanden de gemeente en beschikt en op welke wijze
deze snel ontsloten kunnen worden. De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is
verder gelijk aan die van de reguliere organisatie. De kennis en kunde waarvan in dagelijkse
situaties gebruik wordt gemaakt, wordt ook ingezet in crisissituaties.
Geïmproviseerde zorg
- bereikbaarheid en beschikbaarheid van reguliere functies.
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Doel Informatie
Verwanteninformatie: het informeren van verwanten over de status en locatie van hun betrokken
familielid/kennis bij het incident.
Schade: het op gang brengen van een goede informatie- en communicatiestroom over schades en
andere materiële zaken (waar kunnen mensen terecht met schade) om een zo juist en volledig
mogelijk beeld te verkrijgen van de aard en omvang van de aangerichte schade.
Back-office informatie:
• het borgen van de informatievoorziening van de bij de crisis betrokken functionarissen in de
gemeentelijke organisatie. Voor een deel loopt dit via het Landelijk CrisisManagement Systeem
(LCMS) en voor een deel via de reguliere lijn in de crisisorganisatie.
• het borgen van de informatievoorziening vanuit de gemeentelijke crisisorganisatie naar andere bij
de crisis betrokken diensten via het LCMS
• informatieverzoeken aan de gemeente als bronhouder uitzetten en monitoren en/of beantwoorden.
• met behulp van verslaglegging en archivering borgen van alle ondernomen acties en maatregelen
die door de crisisorganisatie zijn genomen en uitgevoerd.

13
Agendapunt B.1 bijlage 1 AB VRHM 2 april 2015

9. Ondersteuning
Ondersteuning staat voor…
Ondersteuning werkt aan het tijdig en in de juiste kwaliteit / kwantiteit ter beschikking stellen van
inhoudelijke (bestuurs)ondersteuning en facilitaire en personele voorzieningen ten behoeve van de
gemeentelijke crisisorganisatie. Daarnaast richt Ondersteuning een KlantContactCentrum (KCC) in en
stuurt deze aan.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is gelijk aan die van de reguliere
organisatie. De kennis en kunde waarvan in dagelijkse situaties gebruik wordt gemaakt, wordt ook
ingezet in crisissituaties. Voor specifieke gevallen kunnen afspraken gemaakt worden over
beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar dit kan ook gezien worden als geïmproviseerde zorg.

Doel van Ondersteuning
Doel bestuursondersteuning: het ondersteunen en adviseren van het beleidsteam en het team
bevolkingszorg ten tijde van een crisis op algemeen, juridisch, financieel en protocollair
terrein.
Doel facilitaire ondersteuning: het beschikbaar en gereed maken van ruimten, verbindingen (ICT), op
de locatie(s) waar vanuit het TBZ en het BT werken. Daarnaast ondersteunt het team op overig
facilitair gebied de overige medewerkers met catering, schoonmaak, kantoorartikelen, eventueel
aflossing, et cetera.
Doel KCC: het bieden van een informatieloket voor pers en publiek.
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10. (zelf)Registratie
Registratie van slachtoffers is ‘verwanteninformatie’ geworden (SIS). Hetgeen overblijft op het gebied
van registratie is geen zelfstandig proces, maar maakt deel uit van de nafase. Oftewel betrokkenen
kunnen zich, indien daar behoefte aan is, registreren zodat zij op de hoogte worden gehouden van de
afhandeling van de crisis. Zij worden daarbij gefaciliteerd door de gemeente (zelfregistratie). Bij
behoefte aan registratie voor een ander doel dan de nafase wordt afgestemd welke partij die oppakt.
Wat doen we als gemeente nog wel?
In geval dat getroffenen geregistreerd willen worden of als het voor het nazorgtraject nodig is kan
gekozen worden voor (zelf)registratie. De gemeente zal dit faciliteren. Zie onderstaand schema voor
afweging wanneer (zelf)registratie wel of niet van toepassing is.
Hoe gaan we dat organiseren?
Met andere kolommen, waaronder specifiek de politie, omdat zij vaak registratiewerkzaamheden
verricht in het kader van de uitvoering van de politietaak, worden afspraken gemaakt over de
noodzakelijke (eerste) registratie bij incidenten. Indien een opvanglocatie is ingericht de
(zelf)registratie laten ondersteunen door de (externe) partij die de uitvoering van de opvang en
verzorging op zich neemt. Indien registratie nodig is in het kader van de nafase kan de gemeente
oproepen tot zelfregistratie door middel van een contactformulier of een telefoonnummer openen.
Figuur 4: schema afwegingen (zelf)registratie
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Toelichting figuur 4
Dit figuur is vooral bedoel als handvat voor functionarissen binnen bevolkingszorg om een goede
afweging te maken of registratie nuttig en noodzakelijk is. Het is geen absoluut kader, maar een
handreiking om een aantal afwegingen te maken.
Het uitgangspunt is dat registratie een bepaald doel moet hebben. Er wordt niet geregistreerd om te
registeren. Als registratie noodzakelijk is kan dit op twee manieren.
• Registratie ter plaatse of op een opvanglocatie. Dit is vooral belangrijk op het moment dat
betrokkenen op een later tijdstip niet meer op een reguliere wijze te bereiken zijn.
• Zelfregistratie waarbij betrokkenen opgeroepen worden om zich, indien gewenst, te laten
registreren. Deze boodschap wordt via reguliere kanalen verspreid en de gemeente maakt
deze vorm van registratie (digitaal) mogelijk.
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1. Inleiding
De gemeente is in het kader van crisisbeheersing verantwoordelijk voor de Bevolkingszorg.
Bevolkingszorg is één van de vier hoofdprocessen naast Brandweerzorg, Politiezorg en
Geneeskundige Zorg. In deel 1 van de adviesrapportage ‘Bevolkingszorg Veiligheidsregio Hollands
1
Midden wordt de visie van de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden op Bevolkingszorg
beschreven.
Bevolkingszorg Hollands Midden biedt hedendaagse en realistische bevolkingszorg. Onder
hedendaagse bevolkingszorg wordt verstaan dat de bevolkingszorg aansluit op de behoefte van de
maatschappij. Realistische bevolkingszorg sluit aan bij het handelen van burgers en professionals en
sluit aan op realistische incidenten. Als kader voor de uitwerking van bevolkingszorg worden de taken
conform de Wet veiligheidsregio’s gehanteerd (Besluit veiligheidsregio’s; art. 2.1.3.).
Uitvoeringskader
Op basis van de geformuleerde visie wordt voor de uitvoering van Bevolkingszorg het volgende kader
meegegeven:
•
•
•

De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor de crisisbeheersing, maar dit betekent niet
automatisch dat zij ook uitvoering dienen te geven aan de crisisbeheersingstaken.
Daar waar andere partijen (derden) beter geëquipeerd zijn voor een taak heeft het de
voorkeur om de taak bij deze partij te beleggen.
Voor de taakuitvoering in de crisisbeheersing dient zo veel mogelijk aangesloten te
worden bij dagelijkse werkzaamheden van gemeentelijke functionarissen. Indien dat niet
kan, omdat de bevolkingszorgtaak toch afwijkende werkzaamheden vereist, verdient het
de voorkeur om deze taak te laten uitvoeren door instanties die deze werkzaamheden wel
in hun reguliere takenpakket hebben.

Dit kader is vooral van belang voor het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe gaan we het organiseren?’.
Deze vraag wordt beantwoord in dit deel van de rapportage (deel 2). Per proces zijn de taken
aangegeven en de organisatievorm.
Ad hoc en regulier
Bij de beschrijving van de taken en organisatie van de processen wordt gesproken over ‘ad hoc’ en
‘regulier’.
Onder ad hoc wordt verstaan dat gebruik gemaakt wordt van beschikbare capaciteit, zonder dat deze
capaciteit vooraf aangewezen is voor een functie in de crisisorganisatie. Het kan dan gaan om
gemeentelijke medewerkers, maatschappelijke organisaties en/of redzame omstanders. Aan de
gemeentelijke medewerkers wordt aangegeven dat zij altijd aangewezen kunnen worden om een rol
te vervullen in de crisisorganisatie. Volstaan kan worden met een algemene toelichting op hoofdlijnen
van de crisisorganisatie en de taken van de gemeente ten tijde van crises.
Onder regulier wordt verstaan de inzet van medewerkers die hun dagelijks werk uitvoeren in
bijzondere omstandigheden. Dit geldt ook voor de inzet van externe expertises waarvan in de
dagelijkse praktijk gebruik wordt gemaakt. Volstaan kan worden met een algemene toelichting op
hoofdlijnen van de crisisorganisatie, de taken van de gemeente ten tijde van crises en de bijzondere
omstandigheden waar zij mee te maken kunnen krijgen bij hun taakuitvoering.

1

Deze visie is gebaseerd op de rapporten: ‘Bevolkingszorg op orde 2.0; eigentijdse bevolkingszorg, volgens
afspraak’, Veiligheidsberaad (april 2014) en ‘Nodig of overbodig?; een fundamentele bezinning op de
bevolkingszorg in de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland’, Boom Lemma uitgevers
(2012).
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Figuur 1: Organisatiemodel

Team Bevolkingszorg
Bovenstaande figuur beschrijft het organisatiemodel van de, in deel 1 beschreven, processen en
thema’s. Het Team Bevolkingszorg stuurt de uitvoering op de verschillende thema’s aan.
Basis opschalingsmodel
Dit model is een basismodel dat gezien moet worden als opschalingsmodel. In het basismodel zijn de
meest voorkomende taken tijdens crises geborgd. De crisisorganisatie is echter flexibel in te zetten.
Afhankelijk van het incident kan aan bepaalde taken wel of geen behoefte zijn en dus wel of niet
buiten beschouwing gelaten worden. Het organisatiemodel geeft ook geen uitputtende lijst van taken
waar het TBZ verantwoordelijk voor is. Er zijn incidenten denkbaar waarbij ondersteuning vanuit
andere reguliere beleidsvelden van de gemeenten of externe partners wenselijk is. Bijvoorbeeld bij
een incident op een school (afdeling onderwijs), of een sociaal onrust incident (afdeling
maatschappelijke ontwikkeling).
Niet alleen de crisisorganisatie is flexibel, ook het TBZ zelf. Het TBZ bestaat uit een vaste kern van
voorzitter, Hoofd Taakorganisatie Communicatie, MOV’er en Informatiecoördinator. Al naar gelang het
incident worden hoofden taakorganisaties of reguliere afdelingsmanagers toegevoegd aan de vaste
kern. Ook externe liaisons kunnen naar behoefte het TBZ komen versterken. Het gaat erom in te
schakelen wie op dat moment nodig wordt geacht. De voorzitter van het TBZ is niet alleen technisch
voorzitter van de TBZ-vergadering, maar houdt ook aandacht voor alle processen en thema’s en is
daarin specifiek verantwoordelijk voor de opstart van de nafase.
De volgende paragrafen gaan in op de organisatie van de processen en thema’s van Bevolkingszorg.
Per thema komen de volgende onderdelen aan bod:
• taken;
• uitgangspunten voor de organisatie;
• benodigde functionarissen;
• mate van voorbereiding;
• en de relatie met andere processen.
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2. Crisiscommunicatie
Taken Crisiscommunicatie
-

scannen van beschikbare informatie (media, pers- en publieksvragen, LCMS);
analyseren en interpreteren van de beschikbare feiten en cijfers en vormgeven in een
omgevingsanalyse;
bepalen van de strategie op basis van een omgevingsanalyse in een strategisch
communicatieadvies;
formuleren van de inhoud van de communicatieboodschappen;
organiseren van (communicatie)middelen;
daadwerkelijk uitvoeren van de communicatie aan de volgende doelgroepen:
o publiek (burgers),
o pers (media),
o interne organisatie.

Organisatie Crisiscommunicatie
-

-

Uitgangspunten: De gemeente is uitvoerder van dit proces. Vanwege de benodigde expertise
zijn voor de meeste rollen regionale pools ingericht.
Benodigde functionarissen:
o hoofd taakorganisatie
o plv. Hoofd taakorganisatie
o ondersteuner (notulist)
o informatiecoördinator
o teamleider pers- en publieksvoorlichting
o redacteur Web en Sociale Media (redacteur crisis.nl)
o medewerker persvoorlichting
o medewerker publieksvoorlichting
o teamleider analyse en advies
o omgevingsanalist
o communicatieadviseur
o communicatieadviseur (regionaal) beleidsteam ((R)BT)
o communicatieadviseur ROT
o communicatieadviseur CoPI
Voorbereiding: OTO traject voor alle rollen
Relatie met andere processen: Diverse samenhang met verschillende processen. Deze
processen leveren informatie om te communiceren, maar zijn ook afhankelijk van een goede
informatievoorziening vanuit communicatie, bijvoorbeeld het KlantContactCentrum.
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3. Publieke zorg
Taken Publieke zorg
Taken opvangen en verzorgen:
- Bieden van opvang incl. noodzakelijke verzorging als eten en drinken, zitplaatsen, toilet.
- Signaleren gebrek aan primaire levensbehoeften als financiën en kleding en doorgeven aan
coördinator opvang op het gemeentehuis of aan TBZ.
- Verstrekken en ontvangen van informatie over het incident, de gevolgen en de bestrijding
(maar niet als enige of belangrijkste kanaal).
- Faciliteren en stimuleren van het informeren van verwanten en de opvang in eigen kring/
elders.
- Faciliteren van materiaal zodat betrokkenen zelf hun verwanten kunnen informeren,
bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van telefoons, laptops, telefoongids, et cetera.
- Indien gewenst faciliteren en stimuleren van zelfregistratie door betrokkenen in verband met
2
de nafase.
- Verwijzen naar of betrekken van andere teams of processen in/bij de opvanglocatie:
communicatie, verwanteninformatie, schade.
Taken bijzondere uitvaartzorg:
- Bieden van een liaison voor een externe partij waarop dat moment afspraken mee worden
gemaakt in verband met de uitvoering van bepaalde taken.
- Ondersteunen van de uitvoering door deze externe partij.
Organisatie Publieke zorg
Organisatie opvangen en verzorgen:
- Uitgangspunten: de gemeente heeft de regie over het proces; de uitvoering van de taken
wordt uitbesteed aan een externe partij of door gemeentelijke medewerkers gedaan;
overweging om wel of niet te registreren ligt bij de OvD-Bz/sectie Bevolkingszorg/TBZ.
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Publieke zorg; 2 coördinatoren opvang
(een op het gemeentehuis en een op de opvanglocatie); ad hoc medewerkers gemeente als
aanvulling op externe partij.
- Voorbereiding: OTO-traject voor hoofd taakorganisatie Publieke zorg en coördinatoren opvang
in relatie tot externe partij; checklist met veel voorkomende zaken voor coördinatoren.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; informatie (verwanteninformatie en
schade).
Organisatie bijzondere uitvaartzorg:
- Uitgangspunten: de gemeente heeft de regie over het proces; de uitvoering wordt in principe
uitbesteed. Verschillende private partijen zijn gespecialiseerd in dit proces.
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Publieke zorg; 1 coördinator bijzondere
uitvaartzorg; ad hoc medewerkers van de gemeente.
- Voorbereiding: beschikbaar hebben contactgegevens gespecialiseerde partijen en beschrijven
wat zij kunnen; inlezen op landelijke ontwikkelingen/trends/lessen waar het gaat om
collectieve rouwverwerking.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; nafase.

2

Bij behoefte aan registratie voor een ander doel dan gebruik van de gegevens door de gemeente in de nafase,
dan is registratie een taak voor een van de hulpdiensten. Bijvoorbeeld registratie ten behoeve van opsporing is
een taak van de politie.
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4. Nafase
Taken Nafase
Nafase behelst het faciliteren van:
• zorg aan (individuele) betrokkenen (bewonersbijeenkomsten, verwijzingen naar
gespecialiseerde, psychosociale nazorg, et cetera);
• zorg aan de samenleving als geheel (collectieve rouwverwerking door het openstellen van een
condoleanceregister, het laten organiseren van stille tochten, herdenkingsbijeenkomsten);
• zorg aan de eigen organisatie (organiseren, begeleiden of uitvoeren van onderzoeken,
organiseren van psychosociale nazorg aan medewerkers, controleren vergunningverlening,
schadeafhandeling van eigen geleden schade, afleggen van verantwoording, et cetera (blz. 55
bevolkingszorg 2.0).
De volgende (niet uitputtende lijst van) thema’s kunnen een rol spelen bij de nafase:
-

communicatie
informatiecentrum
immateriële hulp
materiële hulp (schade; herhuisvesting)
schoonmaak getroffen gebied
evaluatie en onderzoek
rouwverwerking:
Na een ramp kan in de samenleving de behoefte bestaan aan collectieve verwerking van de
gebeurtenis. In veel gevallen gaat het hierbij om de behoefte aan ‘een gezamenlijk moment’
ter herdenking van de slachtoffers en het leed dat de samenleving is aangedaan. De overheid
faciliteert hierin.

Een aantal van bovengenoemde taken kunnen ook al een start hebben in de acute fase. Het is dan
ook belangrijk om Nafase tijdig te starten voor een eerste analyse.
Organisatie Nafase
-

-

Uitgangspunten: nafase is geen dagelijks werk; de gemeente heeft de regie; activiteiten
worden door de gemeente zelf gedaan en/of een externe partij die desbetreffende activiteiten
beter kan oppakken. Er zijn verschillende partijen op dit onderwerp gespecialiseerd. Nafase is
als thema/ aandachtspunt belegd bij de voorzitter TBZ.
Benodigde functionarissen: 1 projectleider Nafase; ad hoc medewerkers uit de gemeente.
Voorbereiding: OTO-traject voor voorzitter TBZ en projectleider Nafase.
Relatie met andere processen: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, informatie
en ondersteuning
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5. Omgevingszorg
Taken Omgevingszorg
Taken milieubeheer:
- Adviseren over voorkoming of beperking van milieuschade.
- Coördineren van te treffen maatregelen.
- Inzamelen besmette of verdachte waren.
- Informatie leveren, bijvoorbeeld vergunningen, plattegronden, et cetera.
- Aanwezige vergunningen, controlerapporten en dergelijke checken of deze correct zijn
verleend c.q. uitgevoerd.
- Het indien nodig gebruiken van bestuursdwang, bijvoorbeeld om bedrijven te dwingen
vervuiling te doen opruimen.
- Bieden liaison voor Omgevingsdienst.
Taken bouwbeheer:
- Adviseren over instortingsgevaar van gebouwen en woningen.
- Geven van adviezen en opdrachten over het aanbrengen van noodvoorzieningen.
- Informatie leveren, bijvoorbeeld vergunningen, plattegronden, constructieberekeningen, et
cetera.
- Bieden liaison voor Omgevingsdienst.
Taken ruimtebeheer:
- Maatregelen treffen om de openbare ruimte veilig te maken of te houden.
- Afzetten openbare ruimte.
- Toegankelijk maken openbare ruimte.
- Bieden liaison voor externe partij (bijvoorbeeld netbeheerders, gasunie, drinkwaterbedrijven
(=primaire levensbehoeften).
Organisatie Omgevingszorg
Organisatie milieubeheer:
- Uitgangspunten: uitvoering is uitbesteed aan de Omgevingsdienst.
- Benodigde functionarissen: gemeente: 1 hoofd taakorganisatie Omgevingszorg; indien
gewenst coördinator. Omgevingsdienst: 1 teamleider milieubeheer (regulier); medewerkers
(regulier).
- Voorbereiding: regelen van het tijdig kunnen inzetten van bestuursdwang; voorbereiding
crisisorganisatie en OTO-traject door Omgevingsdienst zelf; OTO-traject voor hoofd
taakorganisatie Omgevingsdienst; korte uitleg over crisisstructuur aan coördinator
milieubeheer.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; ondersteuning (juridische ondersteuning).
Organisatie bouwbeheer:
- Uitgangspunten: dagelijks werk; uitvoering door gemeente tenzij uitbesteed aan
Omgevingsdienst.
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Omgevingszorg; 1 teamleider
bouwbeheer (regulier); medewerkers (regulier).
- Voorbereiding: beschikbaar hebben contactgegevens eventueel benodigde externe partijen;
OTO-traject voor hoofd taakorganisatie Omgevingszorg; korte uitleg over crisisstructuur aan
coördinator bouwbeheer.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; nafase.
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Organisatie ruimtebeheer:
- Uitgangspunten: dagelijks werk; uitvoering door gemeente en/of uitbesteed aan een externe
partij.
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Omgevingszorg; 1 teamleider
ruimtebeheer (regulier); medewerkers (regulier).
- Voorbereiding: beschikbaar hebben contactgegevens hekkenleveranciers; OTO-traject voor
hoofd taakorganisatie Omgevingszorg; korte uitleg over crisisstructuur aan coördinator
ruimtebeheer.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; nafase.
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6. Informatie
Taken Informatie
Verwanteninformatie:
Het informeren van verwanten wordt uitgevoerd door de landelijke voorziening SIS, waarin
bevolkingszorg, de GHOR en de politie samenwerken. De landelijke voorziening is ingericht op basis
van de visie uit deel 1. De feitelijke taken voor de gemeenten zijn hierdoor beperkt.
- Opstellen inzetopdracht voor landelijke voorziening SIS.
- Zorgen voor adequate en continue informatievoorziening tussen de gemeentelijke
crisisorganisatie en teamleider SIS.
Schade:
- Verwijzen van betrokkenen naar hun verzekeraar.
- Faciliteren van schaderegistratie door betrokkenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen
van het schadeformulier van Salvage (www.stichtingsalvage.nl) of het beschikbaar stellen van
telefoon of computer.
- Contact leggen en onderhouden met Salvage, verzekeraars en andere externe partijen.
- Met input van Salvage, verzekeraars en andere externe partijen totaalbeeld van de schade
opstellen (aantal schadegevallen en financieel totaal).
Back-office informatie:
- Verkrijgen van informatie die van belang is voor de bevolkingszorg.
- Delen van informatie die van belang is voor de bevolkingszorg en de andere hoofdprocessen.
- Beantwoording en monitoring van informatieverzoeken, besluiten en acties.
- Archivering van informatie als logboeken, verslagen, besluitenlijsten, et cetera.
Organisatie Informatie
Verwanteninformatie:
3
- Uitgangspunten: uitvoering door SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek) .
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Informatie; 1 medewerker SIS (de
medewerker SIS maakt onderdeel uit van de back-office informatie).
- Voorbereiding: OTO-traject voor hoofd taakorganisatie Informatie en medewerker SIS;
checklist voor medewerker SIS; contactgegevens van gemeentelijke medewerkers voor
medewerker SIS.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; publieke zorg (opvang en verzorgen).
Schade:
- Uitgangspunten: gemeente heeft de regie; uitvoering door Salvage.
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Informatie; 1 coördinator schade.
- Voorbereiding: OTO-traject voor hoofd taakorganisatie Informatie en coördinator schade;
contactgegevens van Salvage, verzekeraars en andere externe partijen.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; publieke zorg (opvang en verzorgen);
nafase.
Back-Office informatie:
- Uitgangspunten: dagelijks werk.
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Informatie; 1 informatiecoördinator TBZ;
medewerkers (regulier).
- Voorbereiding: checklist met informatie over waar bepaalde informatie vandaan gehaald kan
worden voor het hoofd taakorganisatie Informatie; standaard besluitenlijst voor de notulist;
OTO-traject voor hoofd taakorganisatie Informatie en de informatiecoördinator TBZ.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; publieke zorg (opvang en verzorgen);
omgevingszorg; nafase; ondersteuning (bestuursondersteuning).
3

Zie www.infopuntveiligheid.nl voor informatie over SIS.
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7. Ondersteuning
Taken Ondersteuning
Taken bestuursondersteuning:
- Geven van algemeen bestuurlijk advies, met name over zaken in de politiek-bestuurlijke
context.
- Geven van financieel bestuurlijk advies, met name over de financiering van bepaalde zaken in
de incidentbestrijding of de financiële controle op uitgaven in het kader van de crisis.
- Geven van juridisch bestuurlijk advies, met name over de toepassing van noodbevoegdheden
van de burgemeester zoals het noodbevel, noodverordening of toepassing van noodrecht.
- Geven van protocollair bestuurlijk advies, met name naar aanleiding van bezoeken van
hoogwaardigheidsbekleders.
Taken facilitaire ondersteuning:
- Inrichten van de crisisruimten voor het BT en het TBZ.
- Afhandelen van verzoekvragen met betrekking tot: ICT benodigdheden, catering, bewaking,
kantoorbenodigdheden, ordonnansdiensten, et cetera.
- Inrichten van een front-Office (Klant Contact Centrum).
Organisatie Ondersteuning
Bestuursondersteuning:
- Uitgangspunten: dagelijks werk.
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Ondersteuning; 1 teamleider
bestuursondersteuning (regulier); 2 notulisten (een voor BT en een voor TBZ); medewerkers
(regulier)
- Voorbereiding: OTO-traject voor hoofd taakorganisatie Ondersteuning, juridische
medewerkers in verband met het toepassen van noodbevoegdheden tijdens een crisis.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; omgevingszorg (milieubeheer).
Facilitaire ondersteuning:
- Uitgangspunten: dagelijks werk.
- Benodigde functionarissen: 1 hoofd taakorganisatie Ondersteuning; teamleiders facilitaire
ondersteuning (regulier); medewerkers (regulier).
- Voorbereiding: OTO-traject voor hoofd taakorganisatie Ondersteuning.
- Relatie met andere processen: crisiscommunicatie; publieke zorg; omgevingszorg; nafase;
informatie.
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B2

1. Samenvatting voorstel
Het AB VRHM wordt voorgesteld positief te adviseren over het jaarbericht Geneeskundige
Hulpverlening 2014 en de bestemming van het resultaat. Dit ivm de planning te doen via een
schriftelijke besluitvormingsronde. Het advies vóór 25 maart aan het AB van de RDOG HM kenbaar
te maken.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarbericht GHOR HM 2014

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:

Algemeen Bestuur VRHM

Datum

Agendapunt:

B.2

Bijlage(n):

J. Bernsen / I. van
Steensel (GHOR)
Schriftelijk en
formalisering op 02 april
2015
1

Portefeuille:

J. Wienen
J. Bernsen
Algemeen Bestuur RDOG

Status:

besluitvormend

Datum:

25 maart 2015

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. positief te adviseren over het jaarbericht Geneeskundige Hulpverlening 2014 en de bestemming
van het resultaat (paragraaf 5.3.2 op pagina 20 van de bijlage).
2. dit besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur RDOG voor 25 maart 2015.
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met bovenstaand besluit via een schriftelijke
besluitvormingsronde d.d. 20 maart jl. Formele bekrachtiging van dit besluit vindt plaats in de
eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 april a.s.

4. Toelichting op het besluit
Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen RDOG HM en Veiligheidsregio HM per
1 januari 2014 is geregeld dat het AB VRHM adviseert aan het AB RDOG over de
programmabegroting en -rekening en de bestemming van het resultaat van het programma
Geneeskundige Hulpverlening. Bij de planning van de vergaderingen van de VRHM is het voor 2015
nog niet gelukt om de vergadering van het AB VRHM in maart/april vóór die van het AB RDOG HM te
plannen. Vandaar dat gekozen is om na bespreking in het DB van 12 maart 2015 via een schriftelijke
ronde het AB te verzoeken in te stemmen met een positief advies.
De programmajaarrekening sluit met een positief resultaat en conform het financieel kader
gemeenschappelijke regelingen HM wordt voorgesteld een bedrag van € 210.049,- aan de
deelnemende gemeenten terug te betalen. Ter vergadering zal naar verwachting ook de
controleverklaring van de accountant beschikbaar zijn.

5. Kader
Wet Veiligheidsregio’s, Wet publieke gezondheid en de gemeenschappelijke regelingen RDOG HM
en VRHM.

6. Consequenties
Financieel: Reservepositie van de GHOR blijft op het vastgestelde niveau. Het bedrag ad € 210.049,wordt naar rato van het aantal inwoners aan de deelnemende gemeenten teruggestort.

7. Aandachtspunten / risico’s
Het is voor de RDOG HM van groot belang de jaarrekening op 25 maart 2015 te kunnen vaststellen.

8. Implementatie en communicatie
Het besluit (op basis schriftelijke besluitvormingsronde) is tijdig kenbaar gemaakt aan het AB RDOG
HM.

9. Bijlagen
Programma verantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening, jaarbericht 2014

10. Historie besluitvorming
Vaststelling van de programmabegroting Geneeskundige hulpverlening 2014 en de wijzigingen
daarvan.
Besluit tot overheveling van de algemene- en bestemmingsreserves GHOR van de VRHM naar de
RDOG HM.
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1.

Geneeskundige Hulpverlening in de gemeenschappelijke regelingen

Met de komst van de Wet Publieke Gezondheid 2e tranche is de relatie tussen GGD en GHOR
verder verstevigd. In de regio Hollands Midden is deze intensievere relatie vanaf 1 januari 2014
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM)
en de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden (GR RDOG HM).
De strekking van de nieuwe afspraken is dat de RDOG HM het programma Geneeskundige
Hulpverlening uitvoert. Het bestuur VRHM blijft verantwoordelijk voor het instellen en in stand
houden van een GHOR. Het programma Geneeskundige Hulpverlening wordt rechtstreeks en
geheel gefinancierd door een inwonerbijdrage van de gemeenten. Binnen de RDOG HM wordt
het programma uitgevoerd door de sector GHOR. De nieuwe afspraken hebben als bijkomend
voordeel dat besparingen zijn gerealiseerd door verminderde afdracht van BTW, waarvan een
deel bedoeld is voor de bezuinigingsopdrachten aan de GHOR, die samenhangt met enkele
nieuwe taken van de GHOR.
Zowel over de begroting als de programmarekening van het programma Geneeskundige
Hulpverlening vraagt de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) advies aan het bestuur VRHM.
Het bestuur RDOG HM wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen
beide besturen.
Voor een evenwichtige uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s streeft de DPG naar
besluitvorming door het bestuur VRHM gelijktijdig met de besluitvorming over de andere
programma’s van de Veiligheidsregio.

2.

Verantwoording

Beleid en doelen voor het programma GHOR (en dus het programma Geneeskundige
1
Hulpverlening) zijn vastgelegd in het beleidsplan GHOR 2012-2015, de programmabegroting ,
2
het werkplan GHOR 2014 en het werkplan Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 .
De wijziging van de GR VRHM en GR RDOG HM vanaf 1 januari 2014 heeft tot gevolg dat het
programma GHOR is gewijzigd in het programma Geneeskundige Hulpverlening.
In dit programmajaarbericht 2014 legt de RDOG HM, in het bijzonder de sector GHOR,
verantwoording af over de uitvoering van het programma Geneeskundige Hulpverlening.

1
2

Onderdeel van de programmabegroting VRHM, vastgesteld in het Algemeen Bestuur VRHM op 27 juni 2013.
Vastgesteld in het Dagelijks Bestuur VRHM op 30 januari 2014.

4
Agendapunt B.2 bijlage AB VRHM 2 april 2015

3.
3.1

Programma Geneeskundige Hulpverlening
Eisen vanuit wetgeving

De eisen die gesteld worden aan de zorgsector in het algemeen en aan de Geneeskundige
Hulpverlening bij grote incidenten in het bijzonder, zijn terug te vinden in meerdere wetten: de
Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet Toelating Zorginstellingen, de Wet publieke gezondheid,
de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en de Wet veiligheidsregio’s (Wvr).
Belangrijk uitgangspunt bij deze wetgeving is dat de wetgever de zorginstellingen en de
individuele beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen) verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van
zorg die zij leveren onder alle omstandigheden. Met andere woorden: zorginstellingen en
individuele beroepsbeoefenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun voorbereiding op en
werkzaamheden bij rampen en crises.
Met het inwerking treden van de Wvr heeft de GHOR als taak coördinatie, aansturing en regie
van de Geneeskundige Hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing
en adviseert zij andere overheden en organisaties op het gebied van Geneeskundige
Hulpverlening. Onder reguliere omstandigheden omvatten deze functies het bewaken (namens
het openbaar bestuur) van de mate van voorbereiding van zorginstellingen en het eventueel
3
doen van verbetervoorstellen.
De Wvr regelt verder dat de geneeskundige keten jaarlijks over haar voorbereiding op
4
crisissituaties rapporteert aan het bestuur van de Veiligheidsregio , dat op haar beurt
beoordeelt of de inrichting van de geneeskundige keten kwalitatief verantwoord is toegerust. De
GHOR, die met de geneeskundige keten hierover afspraken maakt, heeft hiervoor een
aansturende en coördinerende rol in de totale zorgketen, dus ook voor zorginstellingen die geen
directe taak hebben bij de rampenbestrijding.

3.2

Doelen en strategie

De doelen voor het programma Geneeskundige Hulpverlening zijn:
•
De kans op gezondheidsrisico’s bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten is beperkt
of zoveel mogelijk vermeden en het effect van deze risico’s is zoveel mogelijk
verminderd.
•
Zorgpartners zijn voorbereid op rampen en crises en leveren goede, toegankelijke en
samenhangende zorg.
•
Geneeskundige hulpverlening is onderdeel van de regionale plannen van de
veiligheidsregio.
•
De voorbereiding van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding van de hulpdiensten.
Dit bereikt de GHOR door de volgende strategie:

3

4

Wvr, memorie van toelichting, pagina 79.
Wvr, artikel 33 en 48 en Wvr, Deel I, pagina 40.
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Adviseren van maatregelen bij risicovolle gebeurtenissen en risico-objecten.
Maken en monitoren van afspraken met zorginstellingen over verantwoordelijkheden en
werkwijzen bij rampen en crises.
Bijdragen aan planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Expertise ontwikkelen en kennis brengen bij zorgpartners en veiligheidspartners (door
bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten en het deelnemen aan overleggen).
Beschikken over een vakbekwame parate organisatie.

•
•
•
•
•

4.
4.1

Realisatie in 2014
Netwerkmanagement

4.1.1 De positie van de GHOR als netwerkorganisatie
De zorgketen is opgebouwd uit zeer veel diverse autonome partijen die allemaal een eigen rol
en soms verschillende belangen hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De
GHOR is als onafhankelijke partner verantwoordelijk voor coördinatie van goede, toegankelijke
en samenhangende acute zorg, publieke gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg voor
slachtoffers van rampen, crises en bijzondere situaties. De GHOR adviseert en ondersteunt de
zorgpartners hierin.
Om een goed advies naar haar veiligheidspartners te formuleren treedt de GHOR op als
kennismakelaar en vormt zij het ‘loket’ van en voor zorgpartners. De GHOR is verantwoordelijk
om tijdig bij de zorgpartners kennis en kunde over de gezondheidskundige en geneeskundige
aspecten te halen en te brengen (signaalfunctie) die nodig is voor de Geneeskundige
Hulpverlening, de zorgcontinuïteit, de veiligheid van de hulpverleners en de zelfredzaamheid
van kwetsbare groepen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze kennis en kunde
ligt bij de zorgpartners.
Wat de deelname aan overleggen en afstemming met partners heeft opgeleverd, is opgenomen
in de onderstaande paragrafen 4.2 tot en met 4.6.
4.1.2 Multidisciplinair netwerk: veiligheidspartners
De GHOR heeft in 2014 bijgedragen aan de voorbereiding en uitvoering van het regionaal
beleid en plannen van de veiligheidsregio. Zij heeft deelgenomen aan overleggen hiervoor,
zoals de Veiligheidsdirectie, het Hoofdenoverleg en de werkgroepen: MDRB, MDOP, MDOTO,
5
MDI, MDNCW, werkgroep communicatie en werkgroep evenementen . In 2014 is gestart met
een separaat externe veiligheid overleg met politie en brandweer voor risicobeheersing.
Om de risicovolle evenementen tot een veilige gebeurtenis te maken heeft de GHOR
deelgenomen aan de hiervoor opgerichte overleggen, samen met betrokken gemeenten,
evenementenorganisaties, politie en brandweer.

5

MultiDisciplinaire werkgroep RisicoBeheersing; MultiDisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming;
MultiDisciplinaire werkgroep Opleiden, Trainen, Oefenen; MultiDisciplinaire werkgroep Informatiemanagement;
MultiDisciplinaire werkgroep NetCentrisch Werken.
6
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In september 2014 is in de VRHM het multidisciplinaire overleg ebola gestart. Aanleiding
hiervoor was het bericht dat het LUMC het opvangcentrum werd voor gerepatrieerde
Nederlanders met een mogelijk verdenking van besmetting met het ebolavirus. Doelen van dit
multidisciplinaire overleg zijn een eenduidige informatievoorziening naar de medewerkers van
de hulpdiensten en de partners, gezamenlijke voorbereiding op contacten met mensen met een
mogelijke verdenking op ebolabesmetting en blijvend afstemmen van ieders voorbereidingen en
ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Deelnemers aan dit overleg zijn GHOR (initiator en
voorzitter), GGD, RAV, Meldkamer Ambulancezorg (MKA), brandweer, politie, Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing en de regionale communicatieadviseur. Binnen de
gezondheidszorg is onder leiding van de GGD overleg met het LUMC en de RAV. Ook is
contact geweest met de hulpverleningsdiensten in de Veiligheidsregio Haaglanden.
Het periodieke multidisciplinair ebola-overleg is het platform geworden voor het overleg over de
voorbereiding van de hulpdiensten op de komst van vogelgriep.
4.1.3 Monodisciplinair netwerk: zorgpartners
De DPG is lid van Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en het platform GHOR voor
bestuurders van zorginstellingen. Op beleidsmatig niveau neemt de GHOR deel aan het
Overleg witte ketenpartners. De GHOR bewaakt in deze overleggen, namens het bestuur van
de VRHM, afspraken over de voorbereiding van de opgeschaalde zorg en de aansluiting
6
hiervan op het regionaal crisisplan. In de Coördinatie commissie van het ROAZ en het OTO
contactpersonen overleg, waaraan de GHOR heeft deelgenomen, is besluitvorming voorbereid
van de besteding van de OTO-stimuleringsgelden van het ministerie van VWS.
Het zorgnetwerk van de GHOR:

6

Opleiden, Trainen, Oefenen
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Het overleg met de GGD betrof verschillende beleidsterreinen (zoals GROP ,
infectieziektebestrijding, medisch milieukunde, psychosociale hulpverlening, deeladviezen
evenementenadvisering, risicobeheersing infrastructurele projecten, ebola en vogelgriep).
Met MKA, RAV en NRK heeft de GHOR in 2014 uiteenlopende onderwerpen besproken
waaronder opschalingsafspraken, deeladviezen evenementenadvisering en materieelbeheer
voor de Geneeskundige Combinatie.
De GHOR heeft met de GHOR-bureaus van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse veiligheidsregio’s
overlegd over het Opleiden, Trainen, Oefenen van operationele GHOR-functionarissen.
Kennisuitwisseling en leren van elkaar is het belangrijkste doel hiervan.
4.1.4 Landelijk netwerk
Op landelijk niveau heeft de GHOR bijgedragen aan beleidsontwikkeling door deelname aan
netwerken en werkgroepen van GGD GHOR Nederland, waaronder netwerk risicobeheersing,
stuurgroep en netwerk zorgcontinuïteit (GHOR4all), netwerk evenementenveiligheid, netwerk
kwaliteit en vakgroep communicatie.
De GHOR Hollands Midden heeft als vertegenwoordiger van GGD GHOR Nederland
deelgenomen aan de landelijke vakgroep infrastructuur en veiligheid van het Instituut voor
Fysieke Veiligheid. De GHOR heeft bijgedragen aan de landelijke klankbordgroep over
herziening van het beleid grootschalige geneeskundige bijstand.

4.2

Advisering risicobeheersing

4.2.1 Advisering grote infrastructurele projecten
De GHOR adviseert, samen met haar multidisciplinaire partners, het bestuur VRHM over
maatregelen om risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen of te beperken bij grootschalige
bouw- en infrastructurele projecten en om zelfredzaamheid te vergroten. Projecten in 2014
waren bijvoorbeeld de Rijnland route, verdiepte ligging A4 en baggeren op plaatsen waar
mogelijk explosieven liggen en veiligheidseffect rapportages. Hierbij is in 2014 gebruik gemaakt
van een door GGD GHOR Nederland ontwikkelde ‘toolkit’, dat een hulpmiddel is in de
beoordeling van risico’s en de te nemen maatregelen die bij specifieke risico’s effectief en
efficiënt zijn.
Reikwijdte en omvang van het werkveld van de GHOR worden bepaald door de nog op te
stellen visie over risicobeheersing van de VRHM. Hierbij is het van belang dat de GHOR (en de
VRHM) zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten. De
op te stellen visie wordt onderdeel van het herziene regionaal beleidsplan in 2015.
Voor de coördinatie van alle adviesaanvragen binnen de VRHM en brandweer is een regionaal
coördinatiepunt afgesproken. Begin 2015 wordt dit coördinatiepunt effectief. Hierdoor ontstaat

7

GGD Rampenopvang Plan.
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overzicht en inzicht in het aantal te verstrekken adviezen en daardoor de mogelijkheid de
schaarse adviescapaciteit van de GHOR beter te benutten.
4.2.2 Advisering vergunningverlening bij risicovolle evenementen
De GHOR adviseert bij vergunningverlening voor risicovolle evenementen, samen met haar
multidisciplinaire partners, het lokale bestuur in Hollands Midden. Adviezen zijn gericht op het
voorkomen en/of verminderen van risico’s voor de volksgezondheid en het vergroten van de
zelfredzaamheid.
Het Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden (2012) maakt onderscheid
in een aanpak voor ‘regulier’ en ‘risicovol’ evenement. Het standaardadvies van de GHOR voor
een regulier evenement is beschikbaar via de website van de GHOR. Het GHOR-deel van het
maatwerkadvies voor een risicovol evenement wordt opgesteld in samenwerking met GGD en
RAV en afgestemd met politie en brandweer.
Aantal deeladviezen GHOR

2013

2014

Risicovol evenement

120

75

Regulier evenement

22

124

Totaal

142

199

Toelichting op de tabel:
8
•
Alle deeladviezen van de GHOR voor risicovolle evenementen zijn binnen de afspraken
verstrekt. Beschikbaarheid van de multidisciplinaire evenementencoördinatie is een
kritische factor in de tijdige en planmatige advisering door de GHOR.
•
Ten opzichte van 2013 is in 2014 het aantal deeladviezen GHOR sterk gestegen.
9
•
Bij toepassing van het regionaal beleid blijkt dat de ontwikkelde risicoscan voor
verschillende uitleg vatbaar was. Hierdoor zijn de gegevens van 2013 en 2014 van de
risicovolle en reguliere evenementen niet vergelijkbaar. Vanaf 2015 zijn deze afspraken
over de risicoscan aangepast.
Belangrijke risicovolle evenementen in 2014 waren Marathon in Leiden, Koningsdag, Lakeside
festival in Gouda, Bloemencorso in de Bollenstreek, Kaarsjesavond in Gouda en de landelijke
Sinterklaasintocht in Gouda. De ‘jaarwisseling’ is in 2014 opnieuw behandeld als een risicovol
evenement. Hiervoor zijn beleidsuitgangspunten opgesteld en vervolgens zijn een
publieksprofiel, activiteitenprofiel en ruimtelijk profiel onderzocht. Risico’s, effecten en
maatregelen zijn opgenomen in het Integraal Operationeel Plan.
Ter illustratie: de landelijke intocht Sinterklaas op 15 november 2014
De GHOR heeft deelgenomen aan de werkgroep veiligheid en gezondheid, die een veiligheids- en gezondheidsplan

8
9

Interne afspraak: 10 werkdagen
Kader Evenementenveiligheid VRHM 2012.
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hebben opgesteld. Hierin zijn voor de GHOR maatregelen op onderwerpen als het aantal EHBO’ers, EHBO-posten,
sanitaire voorzieningen, calamiteitenroutes, waterveiligheid en reddingsbrigade opgenomen. Risico’s die niet in het
veiligheids- en gezondheidsplan zijn uitgewerkt, zijn opgenomen in het Integraal Operationeel Plan. Aan de hand van
een aantal scenario’s, zoals extreem weer en paniek in menigte, zijn risico’s benoemd en genomen maatregelen
beschreven. De GHOR heeft een medisch draaiboek opgesteld en met de RAV, Officier van Dienst Geneeskundig en
Huisartsenpost Midden-Holland gedeeld.

4.2.3 Risicocommunicatie
Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor informatieverschaffing aan burgers
over risico’s in hun leefomgeving. Voor de VRHM is de GHOR projectleider risicocommunicatie.
In 2014 is de pagina Hollands Midden veilig voor de website van de VRHM ontwikkeld. Hierin is
voor verschillende risicotypen uitgewerkt wat de risico’s zijn, wat een burger zelf kan doen en
wat de overheid doet. Toekomstige risicocommunicatie campagnes zijn gericht op het verwijzen
naar de ‘Hollands Midden veilig-pagina’ op de website van de Veiligheidsregio Hollands
Midden.

10
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4.3

Afspraken, adviezen en ondersteuning zorgpartners

De GHOR wil haar relaties in het zorgnetwerk onderhouden en verstevigen. Focus in 2014 lag
op het bewustzijn creëren van onze (toegevoegde) waarde bij de partners in het netwerk van
zorg en veiligheid. Ook speelde in 2014 een aantal bijzondere projecten: de voorbereiding op
de Nucleair Security Summit, op ebola en op de vogelgriep.
Ter illustratie: Rol GHOR bij de Nucleair Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag
De GHOR had voor de NSS een actieve rol in de voorbereiding en ook tijdens de wereldtop. De GHOR was voor
Hollands Midden mede verantwoordelijk voor opgeschaalde zorg, planvorming en crisisbeheersing, de continuïteit van
zorg en medische hulpverlening aan deelnemers en betrokkenen bij de NSS. In Noordwijk hebben twee hotels
regeringsleiders tijdens de top gehuisvest. De GHOR heeft afspraken gemaakt met de RAV en de MKA om de
geneeskundige hulpverlening in deze hotels te garanderen. Officieren van Dienst Geneeskundig en ambulanceteams
waren in de hotels 5 dagen 24/7 paraat. Ook zijn afspraken gemaakt over het meerijden van ambulances in diverse
‘stoetjes’. In het Regionaal Coördinatie Centrum in de Yp in Den Haag draaiden de Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg en het Hoofd Informatievoorziening van de GHOR Hollands Midden 5 dagen 24/7 in 2 diensten
een continue rooster, samen met politie, brandweer en gemeenten. Zij hebben de geneeskundige hulpverlening
gecoördineerd. In de voorbereiding heeft de GHOR ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten, verpleeg- en
verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, verloskundigen, kraamzorg, GGZ- crisisdienst, GGD en RAV in
Hollands Midden geïnformeerd over de NSS. De gezondheidsinstellingen hebben daarop voor hun eigen instelling
maatregelen getroffen voor hun continuïteit van zorgverlening en bereikbaarheid voor cliënten en medewerkers.

Sinds 27 mei 2014 wordt de hulpverlening van politie, brandweer en ambulancedienst in de
regio's Haaglanden én Hollands Midden, gecoördineerd en aangestuurd vanaf de
Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag.
De beleidsverantwoordelijkheid van de GGD-processen en de RAV-processen is op 6 januari
2014 overgegaan van de GHOR naar de GGD (publieke zorg) respectievelijk RAV (acute zorg).
4.3.1 Partners in de opgeschaalde acute zorg
De zorgpartners in de opgeschaalde acute zorg zijn de vier ziekenhuizen in de regio Hollands
Midden: het Traumacentrum West, RAV, GGD, MKA, NRK en huisartsenposten en –kringen. In
2014 zijn met deze zorgpartners afspraken gemaakt gericht op de voorbereiding op de
Geneeskundige Hulpverlening, zorgcontinuïteit en veiligheid hulpverleners. Een overzicht van
deze onderwerpen is hierna opgenomen.
Onderwerpen

Partners

Toelichting

Herinrichting van de
spoedeisende specialistische

Traumaregio/ROAZ West

zorg
Risico hoogwater

Gevolgen van concentratie voor de
opgeschaalde acute zorg.

Traumaregio/ROAZ West

Regio Hollands Midden is expertregio

(w.o. bestuurders GGD, RAV,

voor dijkringen en hoog water.
11
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ziekenhuizen, GGZ, NRK,
huisartsenposten)
Implementatie ‘handreiking
kleinschalige chemische

Traumaregio/ROAZ West

Project samen met GHOR Haaglanden

decontaminatie’
GROP

10

Infectieziekten bestrijding

Aansluiting GROP op regionaal

GGD

crisisplan.

GGD

Afspraken samenwerking.
Overdracht kennis en documenten door

Psychosociale hulpverlening

GGD

de GHOR. Kennismaking nieuwe
leiders Kernteam.

Gewondenspreiding

RAV Haaglanden

Actualisatie plan.

RAV Hollands Midden

Bundeling van (bedrijfshulpverlening)
11

plan, ZiROP , continuïteitsplan en
Formats voor zorg
continuïteitsplan

Rijnland

procedures en protocollen (bv.

Zorggroep(ziekenhuis en

pandemieplan en communicatie bij

verpleeg- en verzorgingshuis)

crisis) in één plan. Een overzichtelijk,
actueel document met informatie voor
alle soorten crises.
Bij 90 % van de ziekenhuizen en

Slachtoffer Informatie
Systematiek (SIS)

Huisartsen en ziekenhuizen

huisartsenposten is SIS onderdeel van
12

het ZiROP en HAROP . Testen
gegevensuitwisseling zijn uitgevoerd.
Voorbereiding om onder alle
omstandigheden verantwoorde zorg te

Convenant van RDOG en

Huisartsen,

VRHM

Huisartsenposten

leveren. Afspraken over infectieziekten,
flitsrampen, psychosociale nazorg bij
rampen, gezondheidsonderzoek,
communicatie, overleg,
informatiemanagement, SIS.

CBRN

Netcentrisch werken

10
11
12

Ziekenhuizen/Traumacentrum

Voorbereiding op situaties met CBRN.

West

Besluitvorming ROAZ in 2015.

Ziekenhuizen

Vooralsnog afwijzing informatiedeling
crisisomstandigheden gebruik LCMS.

GGD Rampenopvang Plan.
Ziekenhuis Rampen Opvang Plan
Huisartsen Rampen Opvang Plan
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Men ziet meer in informatiedelen via
regulier gebruikte middelen.

In het eerste kwartaal 2015 rapporteert de GHOR voor de eerste keer aan het bestuur VRHM
conform eisen in de Wvr, over de mate van voorbereiding van de instellingen in de regio
Hollands Midden die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening.

13
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Toelichting Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)
Vanaf 1 juni 2014 maakt de VRHM tijdens een ramp of crisis gebruik van SIS voor verwanteninformatie. De drie
belangrijkste partners voor verwanteninformatie zijn: de gemeente, de politie en de GHOR. De GHOR is
verantwoordelijk voor het geneeskundige slachtofferbeeld. De GHOR verzamelt de slachtoffergegevens van
gewonden die zijn opgevangen in ziekenhuizen en zoekt uit welke ziekenhuizen betrokken zijn bij de opvang en
behandeling van slachtoffers (gebracht door de ambulance en door eigen aanloop) en verzoekt die ziekenhuizen om
slachtofferinformatie. De GHOR stuurt de ontvangen slachtoffergegevens naar de backoffice SIS, zet het
(geanonimiseerd) slachtofferbeeld in het LCMS en zorgt voor een actueel slachtofferbeeld. Voor de uitvoering van SIS
levert de GHOR levert twee liaisons voor de landelijke Backoffice GHOR.

4.3.2 Care organisaties: verpleeg-, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg
Care organisaties zijn zorginstellingen waar cliënten verblijven die door omstandigheden niet
langer thuis kunnen wonen. De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid heeft een landelijke
beleidsvisie op zorgcontinuïteit vastgesteld voor de care organisaties. In deze visie is uitgewerkt
hoe de GHOR met zorginstellingen afspraken kan maken over het veiligstellen van
zorgcontinuïteit bij calamiteiten. De GHOR Hollands Midden werkt volgens deze visie. Deze
afspraken worden landelijk gefaciliteerd. Een voorbeeld daarvan is de applicatie GHOR4all, dat
laat zien hoe de zorgcontinuïteit van een zorginstelling is geregeld. De visie wordt nog landelijk
besproken met het Veiligheidsberaad en de departementen van V&J en VWS ter verduidelijking
van de regelgeving.
Op 31 december 2014 had 77 % van verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen
gehandicaptenzorg en thuiszorg alle afspraken uitgevoerd zoals schriftelijk vastgelegd (beoogd
resultaat >80%). De instellingen die nog geen zorgcontinuïteitsplan hebben geven daarvoor
verschillende redenen. Tijdgebrek of vastlopen in het proces om te komen tot een
zorgcontinuïteitsplan spelen hierbij een rol. Advisering en ondersteuning in 2015 vanuit de
GHOR kan hierbij helpen.
De GHOR verzamelt de continuïteitsplannen van zorgpartners. Een landelijke visie en format
wordt ontwikkeld voor de rapportage aan het bestuur van de veiligheidsregio over de aansluiting
van deze continuïteitsplannen op de plannen van de veiligheidsregio. In het eerste kwartaal
2015 wordt deze visie en format behandeld in de Raad van DPG’en. De GHOR Hollands
Midden wil dit format gebruiken in haar rapportage aan het bestuur VRHM.
Alle overheidsinstellingen zijn verplicht hun basisgegevens voor hun eigen databases uit de
basisadministraties te halen, namelijk het Nieuwe Handelsregister (NHR) en de
Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door gegevens uit de basisadministraties te
koppelen en te verrijken met informatie van de zorginstellingen zelf ontstaat één unieke
database met veel informatie over zorginstellingen, namelijk GHOR4all. De GHOR hoeft door
deze koppeling geen adresgegevens meer op te vragen.
In GHOR4all staan de ligging van de zorginstelling, de bereikbaarheid voor de GHOR, de
samenstelling van de cliënten en de, voor zover mogelijk, mate van voorbereiding op rampen
14
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en crisis (zorgcontinuïteit). Dit helpt hulpverleners die een rol hebben in de rampenbestrijding
en crisisbeheersing. De informatie over zorginstellingen is direct beschikbaar, zoals
bereikbaarheids- en capaciteitsgegevens, waardoor snel en adequaat kan worden gehandeld in
geval van een crisis.
In 2014 is landelijk het project Witte Kaart uitgevoerd, op initiatief van de GHOR Hollands
Midden. ‘Wit’ staat voor de witte geneeskundige kolom. ‘Kaart’ is afgeleid van het feit dat deze
zorginstellingen snel op een kaart worden geprojecteerd, vanuit de database GHOR4all. Vanaf
1 december 2014 is GHOR4all gekoppeld aan zijn de BAG en het NHR.
Onderwerpen

Partners

Toelichting

Kennisbijeenkomst bestuurders

Care organisaties

op 31 januari 2014

Hollands Midden

Kennisbijeenkomst professionals

Care organisaties

zorginstellingen, best practices in de zorg op

op 25 september 2014

Hollands Midden

het gebied van veiligheid en mogelijkheden

Agenda: toekomst langdurige zorg in relatie
tot zorgcontinuïteit.

Agenda: ervaringen met rampen in

social media bij een ramp of crisis.
Monitoring zorgcontinuïteit. T.o.v. 2013
Jaargesprekken

7 care organisaties

hebben instellingen vorderingen gemaakt
met het opstellen van hun
zorgcontinuïteitsplan.

Pilot voor oefeningen
informatiedeling onder

13

Topaz

crisisomstandigheden

Pilot is geslaagd. Uitrol in 2015 naar andere
care organisaties.

op 24 november 2014
Geen nood bij brand

Brandweer,
zorginstellingen

Lokale bijeenkomst: een calamiteit

Zorginstellingen,

in een zorginstelling en nu?

politie, brandweer,

Op 17 april 2014

gemeente Lisse

Initiatief van de gemeente Lisse. Mogelijke
toepassing voor alle gemeenten in de
Bollenstreek.

Landelijke bijeenkomst geïnitieerd en
Informatiemanagement: HIN en
zorgpartners (landelijk)

HIN’ers GHOR-

georganiseerd met HIN en zorgpartners over

regio’s,

hoe samen informatie te delen in de

zorgpartners

voorbereiding op en tijdens een ramp of
crisis.

Witte kaart. Opgeleverd op

GGD GHOR

Gegevens GHOR4all: aansluiting bij de BAG

1 december 2014

Nederland

en het NHR en de ontwikkeling van de Witte

13

5 woonzorgcentra, 3 verpleeg- en behandelcentra en een revalidatie- en zorghotel in Leiden en Duid- en
Bollenstreek.
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Kaart

Ter illustratie: Kennisbijeenkomst met zorginstellingen, brandweer en GHOR op 25 september 2014
Doel van de kennisbijeenkomst is het delen van informatie en het uitwisselen van ervaringen. Gekozen wordt gekozen
voor onderwerpen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorginstellingen, zoals wat gebeurt er met een
ontruiming en dan vooral s ’nachts’? Wie doet wat met crisiscommunicatie en wat gebeurt er met de social media?
Informatie en discussie over de proef van de Brandweer Hollands Midden met een nieuwe vorm van toezicht houden
in het project ‘Geen Nood bij Brand’ sloten goed aan bij de vragen die bij de instellingen leven. Door veranderingen in
de zorg, waardoor mensen langer thuis blijven wonen, krijgen verzorgingshuizen een andere woonfunctie. De
brandweer is niet altijd op de hoogte hiervan. Groot was dan ook de verbazing voor de brandweer Rotterdam
Rijnmond toen zij werden opgeroepen voor een brand in een voormalig verzorgingshuis en er een cocaïne wasserij
bleek in te zitten. Daarnaast komen vragen naar boven, welke gevolgen het voor de hulpverlening heeft, als mensen
die zorg nodig hebben, langer thuis blijven wonen. Rivierduinen heeft de WAR-systematiek ontwikkeld, waarschuwen,
assisteren en redden. De cliënten die bij Rivierduinen verblijven zijn ingedeeld naar hun zelfredzaamheid. Afhankelijk
wat zij zelf nog kunnen worden zij bij calamiteiten gewaarschuwd, geassisteerd of gered. Op deze manier verloopt de
hulpverlening bij calamiteiten gestructureerd.

4.4

Multidisciplinaire planvorming

De GHOR draagt bij aan planvorming met multidisciplinaire partners en zorgpartners. Ook
14
draagt zij bij aan convenanten van de VRHM. Het jaarplan MDOP 2014 was basis voor de
bijdrage van de GHOR. Voor de voorbereiding van de herziening van het regionaal crisisplan in
2015 heeft de GHOR afgestemd met haar zorgpartners. Ook is voor aansluiting met het
landelijk vastgesteld Crisismodel GHOR gezorgd.
Multidisciplinaire informatiekaarten voor de operationele functionarissen zijn ontwikkeld en
beschikbaar voor recreatieplassen, Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS), inzet van defensie
en de verdiepte ligging A4. De GHOR heeft hiervoor de adviezen van de RAV, MKA en GGD
ingebracht.
Voor een aantal objecten is planvorming gestart, waaraan de GHOR bijdraagt, zoals voor AKZO
en ontmanteling vliegveld Valkenburg.

4.5

Parate GHOR-organisatie

4.5.1 Operationele GHOR-functionarissen
Door invoering van het landelijk vastgesteld Crisismodel GHOR zijn voor de GHOR Hollands
Midden vanaf 1 januari 2014 een aantal functiebenamingen en rollen gewijzigd:
•
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG). De ODPG, voorheen Regionaal
Geneeskundig Functionaris, is hiërarchisch eindverantwoordelijk voor de aansturing van
de geneeskundige kolom tijdens een crisis. Hij houdt zich vooral bezig met de
strategische lijnen en neemt deel aan het gemeentelijke of regionale beleidsteam

14

MultiDisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming.
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•

•

•

•

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (AC GZ). Deze functie is de opvolger van
Hoofd Sectie GHOR. De functionaris is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de
processen binnen de geneeskundige zorg en daarmee de hoogste operationele
leidinggevende in een opgeschaalde situatie. De AC GZ neemt deel aan het Regionaal
Operationeel Team (ROT) en is aanspreekpunt voor de processen Publieke gezondheid
en Acute gezondheid.
Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ). Deze functie is vergelijkbaar met
Staffunctionaris GHOR. De functionaris is verantwoordelijk voor het actuele
slachtofferbeeld binnen de sectie geneeskundige zorg in het ROT en zorgt ervoor dat
partijen binnen de geneeskundige zorg een gedeeld beeld hebben van de situatie.
Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ); het Actiecentrum GHOR staat
onder leiding van het HON (voorheen Hoofd Actiecentrum) die verantwoordelijk is voor
de coördinatie van het ondersteuningsmanagement binnen de sectie geneeskundige
zorg.
Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG). De OvDG neemt deel aan het Commando
Plaats Incident en geeft leiding aan de beschikbare capaciteit voor triage, behandeling en
vervoer op de plaats incident.

De functiebeschrijvingen en werkinstructies zijn in 2014 aangepast aan de actuele situatie. Voor
het slagen van de crisisorganisatie is de kwaliteit van de informatievoorziening van
doorslaggevend belang. Oefeningen zijn uitgevoerd gericht op bewustwording van de
vernieuwde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de operationele GHORorganisatie. Het uiteindelijke doel is elkaars taakopvatting kennen en werken naar een
duidelijke taakafbakening.
Ca. 160

15

personen vervullen een operationele functie voor de GHOR.

Vanaf 1 januari 2016 gaat de Geneeskundige Combinatie over in een nieuw landelijk concept
van Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Werkwijzen voor OvDG’en, ambulanceteams en de
teams Snel Inzetbare Medische Assistentie (SIGMA) van het NRK wijzigen hierdoor ingrijpend.
Uitwerking en het oefenen vinden plaats in 2015.
Vanuit de RAV vervullen 14 medewerkers voor de GHOR de functie van OvDG. Een aantal van
hen gaat de komende jaren deze pool verlaten (wegens functioneel leeftijdsontslag). Het is voor
de eerste keer dat de GHOR te maken krijgt met een relatief grote uitstroom en daarmee
instroom van nieuwe functionarissen in deze belangrijke operationele functie. In 2014 zijn twee
nieuwe OvDG’en geworven en opgeleid.
ste

Voor de 8 keer heeft de GHOR een contact(mid)dag voor haar operationeel functionarissen
georganiseerd. Deze bijeenkomst brengt mensen met elkaar in contact die bij een incident

15

Exclusief medewerkers PSHOR, inclusief leiders kernteam
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moeten samenwerken maar dat in het dagelijkse werk niet doen. Ca. 60 personen waren
16
aanwezig. In 2014 zijn voor het eerst PSHOR -functionarissen uitgenodigd.
4.5.2 Middelen en informatie voor de operationele functionarissen
Materieel voor de uitvoering van een inzet moet goed functioneren, efficiënt en toereikend zijn
en gebruikers moeten goed zijn geïnstrueerd. Het gaat hierbij om alarmerings- en
communicatiemiddelen, beschermende kleding, piketvoertuigen, GNK-c’s en legitimatie- en
toegangsmiddelen. De GHOR heeft haar planning op het gebied van middelen en materieel in
2014 uitgevoerd.
Het toenemende gebruik van mobiele middelen zoals smartphones en tablets biedt
mogelijkheden, ook tijdens een operationele inzet. De GHOR heeft daarom een app voor de
iPad laten ontwikkelen. Door de app kan belangrijke informatie over het incident op een
eenvoudige en overzichtelijke manier op worden gevraagd en vastgelegd. Om de app te
kunnen gebruiken hebben de functionarissen een training gevolgd.
4.5.3 Opleiden, Trainen, Oefenen
Het vakbekwaam maken en houden van de operationele functionarissen door Opleiden,
Trainen, Oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises.
Functionarissen met een GHOR-taak zijn in 2014 geoefend in hun eigen processen en in de
samenwerking met functionarissen binnen de Geneeskundige Hulpverlening en andere
hulpverleningsdiensten. De focus lag ook op het beoefenen van de informatievoorziening. Het
functioneren van deelnemers aan oefeningen is geëvalueerd door externe waarnemers. Het
jaarprogramma monodisciplinair en ook multidisciplinair is uitgevoerd. Het resultaat in 2014 is:
•
•

88% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend volgens de
GHOR jaarplanning OTO (beoogd resultaat>90%).
100% van de uitgevoerde trainingen en oefeningen is monodisciplinair geanalyseerd
en/of geëvalueerd (beoogd resultaat >90%).

Tussen 19 mei en 23 mei 2014 oefenden twee groepen operationele GHOR-functionarissen
een tiental scenario’s tijdens de operationele CoPI-oefenweek. Voor de GHOR namen deel: 10
OvDG’en en vier ambulanceteams (vier ambulanceverpleegkundigen en vier
ambulancechauffeurs). De OvDG kon naast de samenwerking met politie, brandweer en
gemeenten, ook de samenwerking met de eerste ambulance oefenen.
Dit jaar heeft de GHOR tien keer geoefend met een realistisch scenario voor slachtoffers (tabletop oefening), voordat zij naar het ziekenhuis gaan. Deze oefening was voor OvDG, Hoofd
Gewonden Nest, Coördinator Gewonden Vervoer en eerste Ambulanceverpleegkundige.
Doelen waren deelnemers trainen op de operationele inzetprocedures, het vormen van een
gezamenlijke Beeld-, Oordeels-, en Besluitvorming en inzicht verkrijgen in elkaars taken en wie
wanneer waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast heeft elke functiegroep nog eigen
aanvullende oefendoelen, zoals leidinggeven, inrichten van een behandelcentrum en

16

PsychoSociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

18
Agendapunt B.2 bijlage AB VRHM 2 april 2015

ambulancestation, coördineren gewondenvervoer en slachtofferregistratie. De deelnemers zijn
positief over deze manier van oefenen.
Ter illustratie: Oefening duinbranden op 16,18 en 19 juni 2014.
De GHOR heeft met de VRHM mee geoefend met het scenario Duinbranden. Voor de GHOR oefenden de Officieren
van Dienst Geneeskundig in het CoPI en de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Hoofd Informatie
Geneeskundige Zorg in het ROT. Het scenario: op een zonnige dag komt de melding dat het CoPI opgeschaald heeft
naar GRIP 2 voor een duinbrand in de Katwijkse Zuidduinen. De brand en rook trekken richting de camping die in de
Zuidduinen ligt en een voetbalterrein waar een internationaal voetbaltoernooi plaatsvindt. Drie verpleeg- en
verzorgingshuizen liggen in de rook. Naast enkele slachtoffers met ademhalingsproblemen was het dilemma voor de
GHOR om wel of niet de verpleeg- en verzorgingshuizen te ontruimen. Per verpleeg- en verzorgingshuis zou de
ontruiming zeker 3 uur duren. Ga je dan wel of niet ontruimen en zo ja wanneer start je daar mee? Zet je alles in gang
en dan blijkt achteraf dat het toch niet nodig was. Of laat je de mensen zitten waar ze zijn met extra maatregelen voor
hun veiligheid en ben je mogelijk te laat om nog te ontruimen. Een dilemma waarmee de drie Algemeen
Commandanten Geneeskundige Zorg aan de slag konden.
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4.6

Incidentbestrijding

De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening van
rampen en crises. De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hierin tot uiting. De GHOR
analyseert en /of evalueert alle inzetten monodisciplinair. Zij streeft ernaar ook leerervaringen
en verbeteringen te halen uit multidisciplinaire evaluaties. Van alle gealarmeerde GHORfunctionarissen bij GRIP-inzetten (vanaf GRIP 1) voldeed 98% aan de vastgestelde c.q.
wettelijke verplichte opkomsttijden.
Inzet van

2011

2012

2013

2014

OvDG

61

53

54

74

AC GZ

16

16

18

17

ODPG

1

0

0

0

HIN

13

7

5

3

4.7 Bedrijfsvoering
In haar bureauorganisatie heeft de GHOR proces-, prestatie- en verbetermanagement
ingevoerd. In het werkplan GHOR 2014 is het beoogd resultaat uitgedrukt in kwantitatieve
prestatienormen, die gebaseerd zijn op de ingerichte processen en zoveel mogelijk op de
landelijk vastgestelde normen uit het project Aristoteles. De bureauorganisatie verantwoordt de
voortgang van het beoogde resultaat uit het werkplan aan de Directeur Publieke Gezondheid in
de kwartaalrapportages.
Vanaf 2008 is het GHOR-bureau HKZ/ISO 9001 gecertificeerd. De externe audit van het
kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden op 19 september 2014, waarvoor de
GHOR opnieuw is geslaagd. Speerpunten in deze audit waren het ‘dossier Officier van Dienst
Geneeskundig’ en de relatie van het GHOR-bureau met haar omgeving. De resultaten zijn zeer
positief. Het GHOR-bureau scoorde bovengemiddeld. De auditor oordeelde dat het GHORbureau een volwassen kwaliteitssysteem heeft. De multidisciplinaire voorbereiding op het
onderwerp ebola, laat zien dat de opgebouwde relaties van het GHOR-bureau het mogelijk
maken om snel te schakelen.
Alle processen zijn beschreven en voorzien van prestatie-indicatoren en beschrijving van
informatieproducten. De beleid-, planning en control cyclus zijn ingericht op basis van dit
bedrijfsmodel.
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5.
5.1

Financiele verantwoording
Lasten en baten 2014

Reguliere producten
Lasten reguliere producten exclusief projecten
Saldo incidentele lasten voorgaande jaren
Totale lasten reguliere producten 2014

€ 1.968.031
€
8.729
€ 1.976.760

Baten reguliere producten exclusief onttrekkingen reserves

€ 2.107.785

Voordelig exploitatieresultaat reguliere producten 2014
(Incidentele) projecten
Lasten project Witte Kaart en informatiemanagement
Lasten Opleiding nieuwe OvDG
Totale lasten (incidentele) projecten

€ 131.025

Onttrekking uit bestemmingsreserve Witte kaart
Onttrekking uit bestemmingsreserve informatiemanagement
Onttrekking uit bestemmingsreserve Opleiding nieuwe OvDG
Totale baten (incidente) projecten

€
0
€ 25.900
€ 25.900
€ 66.000
€ 21.753
€ 25.900
€ 113.653

21
Agendapunt B.2 bijlage AB VRHM 2 april 2015

Voordelig resultaat uit (incidentele) projecten 2014
Totaal resultaat

5.2

€ 87.753
€ 218.778

Toelichting

5.2.1 Bezuinigingsopdrachten
De gemeentelijke bijdrage in de meerjarenraming voor 2014 aan het programma GHOR
bedroeg € 739.000,-. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2014 bedraagt € 665.000,- Een
bezuinigingstaakstelling van 10% was i.c. € 74.000,-. De gemeentelijke bijdrage in 2015 voor
het programma Geneeskundige Hulpverlening is verlaagd met € 42.000,-.
In de vergadering van 13 november 2014 van het Algemeen Bestuur VRHM is besloten tot
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio met ingang van 1 januari 2014.
De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening is hierdoor geheel geïntegreerd in de RDOG
HM en wordt rechtstreeks en geheel gefinancierd door middel van een inwonerbijdrage van de
gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio. De nieuwe afspraken hebben
als bijkomend voordeel dat besparingen zijn gerealiseerd door verminderde afdracht van BTW,
waarvan een deel bedoeld is voor de bezuinigingsopdrachten aan de GHOR, die samenhangt
met enkele nieuwe taken van de GHOR.
5.2.2 Resultaat programma Geneeskundige Hulpverlening
Over 2014 heeft het programma Geneeskundige Hulpverlening een positief resultaat van
€ 131.025,-. Doordat het voor de GHOR lang onzeker is geweest of dit extra budget
daadwerkelijk zou worden verstrekt, is zij zeer terughoudend geweest in de uitgaven ten laste
van 2014. Voor het Opleiden, Trainen en Oefenen van operationele GHOR-functionarissen zijn
opleidingen en trainingen bewust zoveel mogelijk uitgesteld, alsook de
vervangingsinvesteringen in de piketvoertuigen en deelname van haar personeel aan
functiegerichte opleidingen en trainingen. Daardoor is minder Omzetbelasting verantwoord dan
begroot.
De afwikkeling van een tweetal projecten heeft een (incidenteel) positief resultaat van €88.000,opgeleverd.
5.2.3 Risico Nucleair Security Summit
17
Bij vaststelling van het werkplan GHOR 2014 zijn risico’s geduid voor de kosten van inzet van
de GHOR en haar partners voor de NSS op 24 en 25 maart 2014. Financiering van deze kosten
was op dat moment onduidelijk. Inschatting van deze kosten was € 195.000,- voor de inzet van
RAV, MKA en GHOR; de werkelijke kosten waren € 100.000,-. Veiligheidsregio Haaglanden
heeft de NSS-kosten vergoed, waardoor het risico is vervallen.

5.3
5.3.1

17

Reservepositie en voorstel resultaatbestemming 2014
Reservepositie

30 januari 2014
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In het Algemeen Bestuur VRHM van 13 november 2014 is de algemene reserve voor het
weerstandsvermogen van het programma GHOR vastgesteld. De algemene reserve is bedoeld
voor het opvangen van verliezen die bijvoorbeeld voortvloeien uit incidenten en rampen van
beperkte en aanzienlijke aard. Richtlijn hierbij is 2,5% van de begrote lasten met een
ondergrens van 1%. De algemene reserve, overgedragen door de VRHM, bedraagt op 1 januari
2014 € 55.500,-.
Reservepositie programma
Geneeskundige
Hulpverlening

Reservestand Onttrekkingen Reservestand

Toevoegingen Reservestand

01-01-2014

31-12-2014

uit exploitatie

31-12-2014 na

voor resultaat

resultaat

resultaat

bestemming

Algemene reserve

€ 55.500

€ 8.729

€ 46.771

Bestemmingsreserves
project Informatievoorziening
ketenpartners
project Witte kaart
project Opleiding nieuwe OvDG

€ 21.753
€ 66.000
€ 192.000

€0
€0
€ 25.900

€ 21.753
€ 66.000
€ 166.100

Totaal

€ 335.253

€ 34.629

€ 300.624

Toelichting projecten

Doel

bestemming

€ 8.729

€ 55.500

€0
€0
€ 166.100
€ 8.729

€ 221.600

Realisatie
Samenwerkingsplatform in een SharePoint-

Het doel was in de periode 2012-

Informatievoorziening
ketenpartners

2014 een methode te ontwikkelen en
te gebruiken om interactief samen te
werken tussen de geneeskundige
partners en de GHOR.

omgeving ontwikkeld, gebruikers getraind en het
operationeel beheer geborgd (bij de RDOG HM).
Het platform wordt gebruikt door mono- en
multidisciplinaire partners van de GHOR voor
vergaderdocumenten en voor het interactief
opstellen van documenten. Het project is in 2014
afgerond.

De ‘Witte Kaart’ combineert de
basisgegevens van zorginstellingen

Witte kaart

afkomstig uit het Nieuwe

Aan de GGD GHOR Nederland is gevraagd de

Handelsregister (NHR) en de

gewenste koppeling van databases te realiseren.

Basisregistratie Adressen en

Hierdoor is de Witte Kaart door GGD GHOR

Gebouwen (BAG) en fungeert als

Nederland ontwikkeld. Vanaf 1 december 2014

basisadministratie voor de applicatie

zijn de gewenste databases gekoppeld. De

GHOR4all. Doel van het project:

GHOR heeft hierdoor geen gebruik gemaakt van

inrichten van databases, van een

onttrekkingen uit de bestemmingsreserve. De

geautomatiseerde vulling van

bestemmingsreserve wordt afgesloten.

databases vanuit basisregistraties,
inrichten van een koppelvlak met

23
Agendapunt B.2 bijlage AB VRHM 2 april 2015

SharePoint en realiseren van een
koppeling met GHOR4all.
Instroom van 8 van de 14 Officieren
van Dienst Geneeskundig in een
periode van 4 jaar als gevolg van hun
vertrek op grond van hun leeftijd. De
tijdelijk en extra inspanningen op het

Opleiding nieuwe OvDG

gebied van Opleiden, Trainen en
Oefenen leggen een zware druk op
het beschikbare budget door de
verplichte urencompensatie aan de
RAV en de landelijk in te kopen

De wettelijke verhoging van de AOW-gerechtigde
leeftijd heeft gevolgen voor de uitstroom van
OvDG’en. Hierdoor is eerst in 2014 gestart met
instroom en opleiding van twee nieuwe
functionarissen18. In 2015 vindt in- en uitstroom
van opnieuw twee OvDG’en plaats. De keuze
voor het moment van uitstroom blijkt vooral een
uitkomst van persoonlijke afwegingen.

opleidingen.

5.3.2

Voorstel voor de bestemming van het resultaat 2014:

Onttrekking algemene reserve saldo lasten voorgaande jaren

19

Storting algemene reserve tot plafond algemene reserve

-€ 8.729
€ 8.729

Terugstorten naar gemeenten saldo positief resultaat reguliere producten GHOR

€ 122.296

Terugstorten naar gemeenten saldo bestemmingsreserve Informatiemanagement
ketenpartners

€ 21.753

Terugstorten naar gemeenten saldo bestemmingsreserve Witte kaart

€ 66.000

Totaal

18

€ 210.049

Programmabegroting VRHM 2014, pagina 44.

19

De RDOG hanteert de bestuurlijk vastgestelde Nota reserves en voorzieningen (AB RDOG van 11 december 2013).
Hierin staat opgenomen dat de resultaten van de GGD-sectoren, zowel positief als negatief, in eerste instantie worden
afgewikkeld via de reserves van de RDOG HM. Bovendien dient de algemene reserve voor het opvangen van eventuele
tegenvallers in de bedrijfsvoering.
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Bijlage: Gebruikte afkortingen
AC GZ
BAG
BZK
CBRN
CGV
CoPI
DPG
GGD
GGZ
GHOR
GMK
GNK-C
GR
GRIP
GROP
HAROP
HGN
HIN GZ
HON GZ
LUMC
MKA
NRK
NSS
ODPG
OTO
OvDG
PSH
PSHOR
RAV
RBT
RDOG HM
ROAZ
ROT
SIGMA
SIS
VRHM
VWS
V&J
Wvr
ZiROP

= Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
= Basisregistraties Adressen en Gebouwen
= Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
= Chemisch, Bacteriologisch, Radiologisch, Nucleair
= Coördinator Gewonden Vervoer
= Commando Plaats Incident
= Directeur Publieke Gezondheid
= Gemeentelijke Gezondheidsdienst
= Geestelijke Gezondheidszorg
= Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio
= Gemeenschappelijke Meldkamer
= Geneeskundige Combinatie
= Gemeenschappelijke Regeling
= Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
= GGD Rampenopvang Plan
= Huisartsen Rampenopvang Plan
= Hoofd Gewondennest
= Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg
= Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg
= Leids Universitair Medisch Centrum
= Meldkamer Ambulancezorg
= Nederlandse Rode Kruis
= Nucleair Security Summit
= Operationeel Directeur Publieke Gezondheid
= Opleiden, Trainen en Oefenen
= Officier van Dienst Geneeskundig
= Psychosociale Hulpverlening
= Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
= Regionale Ambulance Voorziening
= Regionaal Beleidsteam
= Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden
= Regionaal Overleg Acute Zorg
= Regionaal Operationeel Team
= Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie
= Slachtoffer Informatie Systematiek
= Veiligheidsregio Hollands Midden
= Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
= Ministerie van Veiligheid & Justitie
= Wet veiligheidsregio’s
= Ziekenhuis Rampenopvang Plan

Specifieke afkortingen regio Hollands Midden
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AB
DB
MDI
MDNCW
MDOP
MDOTO
MDRB

= Algemeen Bestuur
= Dagelijks Bestuur
= Multidisciplinaire werkgroep Informatiemanagement
= Multidisciplinaire werkgroep Netcentrisch Werken
= Multidisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming
= Multidisciplinaire werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen
= Multidisciplinaire werkgroep Risicobeheersing
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B.3

1. Samenvatting voorstel
In het Korpswerkplan 2015 geeft de Brandweer Hollands Midden een overzicht van de voorgenomen
activiteiten in 2015. Dit werkplan wordt jaarlijks voorgelegd aan het bestuur van de veiligheidregio.
Het werkplan 2015 draagt de titel Tussenjaar. Enerzijds moeten een aantal projecten, die onderdeel
uitmaken van het op orde brengen van de basis (periode 2011-2014), definitief worden afgerond.
Daarnaast moet een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016 – 2019 (gelijklopend met het nieuwe
regionale beleidsplan VRHM) worden voorbereid. In dit beleidsplan wordt tevens de uitvoering
opgenomen van de besluiten uit het programma Meer-Anders-Minder (MAM).
Het Korpswerkplan 2015 is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur op 29 januari jl.

2. Algemeen
Onderwerp:

Korpswerkplan 2015
Brandweer Hollands Midden

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Brandweer Hollands
Midden
Concernstaf
Peter Kessels
2 april 2015

B.3

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Op 29 januari jl. heeft het Dagelijks Bestuur het Korpswerkplan 2015 Brandweer Hollands Midden
vastgesteld.
Brandweer Hollands Midden is al weer vier jaar oud. Op 1 januari 2011 is de nieuwe
brandweerorganisatie gevormd vanuit de brandweerkorpsen van 25 gemeenten en het regiobureau
van de voormalige regionale brandweer. Als gevolg van gemeentelijke herindelingen wordt met
ingang van 1 januari 2015 brandweerzorg geleverd aan nog 19 gemeenten.
De eerste vier jaar van de nieuwe Brandweer Hollands Midden zijn benut om de basis op orde te
brengen. Tal van werkwijzen, procedures en regelingen zijn in die jaren geharmoniseerd. Een beperkt
aantal restpunten moet nog in 2015 worden voltooid. Daarnaast is het vierde jaar benut om een
nieuwe toekomstverkenning te doen en voorstellen te formuleren om invulling te geven aan de
bezuinigingsopdracht die bij de start van de nieuwe organisatie door het bestuur is meegegeven. De
resultaten hiervan zijn vastgelegd in de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM), waarover het
Algemeen Bestuur op 13 november 2014 positief heeft besloten. De realisatie van deze voorstellen
moet plaatsvinden in de periode van 2016 tot en met 2018.
Om die reden wordt 2015 beschouwd als een tussenjaar. Enerzijds moeten een aantal projecten, die
onderdeel uitmaken van het op orde brengen van de basis, definitief worden afgerond. Daarnaast
moet een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016 – 2019 worden voorbereid. In dit beleidsplan
wordt tevens de uitvoering opgenomen van de besluiten uit het programma Meer-Anders-Minder

1

(MAM). Kort en goed wordt dus in het tussenjaar 2015 de periode 2011 – 2014 afgesloten en de
nieuwe beleidsplanperiode 2016 – 2019 voorbereid.

4. Implementatie en communicatie
Ten behoeve van het management zijn de activiteiten uit het Korpswerkplan 2015 geconcretiseerd in
een planning. Het Korpswerkplan ontwikkelt zich hiermee tot een belangrijk stuurinstrument. Het
management zal de inhoudelijke voortgang monitoren en verantwoorden.
Om de voortgang te monitoren ontvangt het bestuur de volgende rapportages:
Q1: Financiële rapportage over het eerste kwartaal
Q2: Financiële en beleidsmatige rapportage over het eerste half jaar
Q3: Financiële rapportage over de eerste negen maanden
Q4: Financiële en beleidsmatige verantwoording over het gehele kalenderjaar (via jaarstukken)
De rapportages worden ingepast binnen de P&C-cyclus van de veiligheidsregio.

5. Bijlagen
1.

Korpswerkplan 2015 Brandweer Hollands Midden
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B.3 bijlage

Tussenjaar
Korpswerkplan 2015

Datum
Kenmerk
Auteurs
Versie

Januari 2015
BHM-2015Concernstaf / Beleid en strategie
1.0 Vastgesteld in het DB VRHM 29 januari 2015
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1 Inleiding
Brandweer Hollands Midden is al weer vier jaar oud. Op 1 januari 2011 is de nieuwe
brandweerorganisatie gevormd vanuit de brandweerkorpsen van 25 gemeenten en het regiobureau
van de voormalige regionale brandweer. Als gevolg van gemeentelijke herindelingen wordt met ingang
van 1 januari 2015 brandweerzorg geleverd aan nog 19 gemeenten.
De eerste vier jaar van de nieuwe Brandweer Hollands Midden zijn benut om de basis op orde te
brengen. Tal van werkwijzen, procedures en regelingen zijn in die jaren geharmoniseerd. Een beperkt
aantal restpunten moet nog in 2015 worden voltooid. Daarnaast is het vierde jaar benut om een
nieuwe toekomstverkenning te doen en voorstellen te formuleren om invulling te geven aan de
bezuinigingsopdracht die bij de start van de nieuwe organisatie door het bestuur is meegegeven. De
resultaten hiervan zijn vastgelegd in de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM), waarover het
Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio op 13 november 2014 positief heeft besloten. De realisatie
van deze voorstellen moet plaatsvinden in de periode van 2016 tot en met 2018.
Om die reden wordt 2015 beschouwd als een tussenjaar. Enerzijds moeten een aantal projecten, die
onderdeel uitmaken van het op orde brengen van de basis, definitief worden afgerond. Daarnaast
moet een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016 – 2019 worden voorbereid. In dit beleidsplan
wordt tevens de uitvoering opgenomen van de besluiten uit het programma Meer-Anders-Minder
(MAM). Kort en goed wordt dus in het tussenjaar 2015 de periode 2011 – 2014 afgesloten en de
nieuwe beleidsplanperiode 2016 – 2019 voorbereid.
Dit korpswerkplan is in nauwe samenwerking tussen directeuren, afdelingshoofden en
clustercommandanten tot stand gekomen. Het kent geen opsomming meer van voorgenomen
activiteiten per sector aangezien meer en meer duidelijk is geworden dat projecten binnen Brandweer
Hollands Midden altijd de inzet vragen van meerdere sectoren. Hooguit kan een bepaalde sector als
trekker worden aangewezen. Het gezamenlijk bewustzijn van de onderlinge afhankelijkheid is een
kritieke succesfactor bij de uitvoering van de plan.
De opzet van het korpswerkplan is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt teruggeblikt op 2014. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 3 stilgestaan bij de missie, visie en doelstellingen van de Brandweer Hollands
Midden. Hoofdstuk 4 vormt de kern van het werkplan. Hierin zijn de belangrijkste zaken opgesomd die
in 2015 gerealiseerd moeten worden. Daarbij is de volgende ordening gehanteerd: werkzaamheden
die gerekend worden tot het going concern (paragraaf 4.1), restpunten om de basis op orde te krijgen
(paragraaf 4.2), werkzaamheden om te komen tot een meerjarenbeleidsplan (paragraaf 4.3),
werkzaamheden ter versterking van de brandweerketen (paragraaf 4.4) en werkzaamheden ter
versterking van de bedrijfsvoering (paragraaf 4.5). Tot slot beschrijven hoofdstuk 5 en 6 respectievelijk
de financiën en de wijze van verantwoording over de realisatie van de voornemens in dit werkplan.
Zoals gezegd is 2015 een tussenjaar. Het is echter geenszins een rustig jaar te noemen. Het vergt
een forse inzet van de gehele brandweerorganisatie om al de voornemens gerealiseerd te krijgen.
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2 Terugblik op 2014
Voor dat wordt ingegaan op de voorgenomen activiteiten voor het jaar 2015 wordt in dit hoofdstuk een
korte terugblik op 2014 gegeven.
Op basis van een programmaplan met de titel Meer-Anders-Minder (MAM) zijn voorstellen
geformuleerd om te voldoen aan de opdracht van het bestuur om de brandweerzorg te financieren op
basis van de Cebeon-norm. Deze opdracht behelst een bezuiniging van 16,6% ten opzichte van het
kostenniveau van 2009. Vooruitlopend op de besluitvorming is op 25 september 2014 een
themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur gehouden op Fort Wierickerschans. Onderdeel van
deze dag was een presentatie en demonstratie van alle typen voertuigen zoals deze in gebruik zijn bij
de sector Incidentbestrijding. De kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) is vastgesteld door het
Algemeen Bestuur plaats op 13 november 2014.
Het gehele jaar is uitvoering gegeven aan het project Facilitair 2.0. Met dit project wordt de afdeling
Facilitair van de sector Middelen ingericht. Op basis van kwaliteitsafspraken die met de ‘klant’ zijn
gemaakt, worden de werkprocessen uitgewerkt. Deze vormen vervolgens de basis voor een nieuwe
organisatiestructuur. Het project zal in 2015 worden afgerond.
In het eerste kwartaal van 2014 is een update uitgevoerd van de kazernevolgordetabel (KVT). Op
basis van de uitrukprestaties van 2013 is berekend welk korps in welk inzetvak het snelste inzetbaar
is. De KVT is vervolgens ingevoerd in de meldkamersystemen.
Op 24 en 25 maart 2014 werd in Den Haag de Nuclear Security Summit gehouden. Tijdens deze
tweedaagse conferentie verbleven de presidenten van China en de Verenigde Staten in hotels in
Noordwijk. Dit vereiste vergaande preparatie van alle hulpdiensten. De brandweerkazerne in
Noordwijk fungeerde vier dagen lang als beroepsbrandweerkazerne, bemenst met personeel van de
kazernes Noordwijk, Gouda en Leiden.
In maart 2014 is nieuw materieel ten behoeve van de bestrijding van incidenten met gevaarlijke
stoffen in gebruik genomen.
Op 8 mei 2014 is de nieuwe haakarmcontainer ten behoeve van het multidisciplinaire Coördinatieteam
Plaats Incident (COPI) in gebruik genomen. De container is een mobiele vergaderplaats voor de
leidinggevenden bij grote incidenten. Op 9 mei was de eerste inzet van de nieuwe container bij een
GRIP-4 situatie in Leiden (vondst vliegtuigbom).
Op 27 mei 2014 verhuisde de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden naar een
gezamenlijke voor de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden en de politie-eenheid Den
Haag. De meldkamer bevindt zich in de Yp in de gemeente Den Haag en is één van de tien locaties
van de Landelijke Meldkamerorganisatie.
In juni 2014 is gestart met de digitale afhandeling van facturen. Parafering vindt nu plaats op basis van
ingescande facturen, hetgeen een belangrijke effenciencyverbetering betekent.
In de zomer van 2014 is een visie op vrijwilligheid vastgesteld. Deze visie van Brandweer Hollands
Midden is mede gebaseerd op een landelijke visie op vrijwilligheid bij de brandweer.
Het rooster van de 24-uursdienst is in 2014 geëvalueerd. Op 3 februari 2013 is een gezamenlijk
rooster voor de beroepsbrandweerploegen in Alphen, Gouda en Leiden ingevoerd. In deze evaluatie
is bezien of de planningprocedures naar behoren werken. Over de voorgestelde aanpassingen zal in
2015 in samenspraak met de medezeggenschap besluitvorming plaatsvinden.
Korpswerkplan Brandweer Hollands Midden 2015
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Na een intensieve voorbereiding heeft het Algemeen Bestuur op 13 november 2014 een
voorgenomen besluit genomen tot nieuwbouw van een brandweerkazerne in Leiden Noord. De
voorziene locatie is de vestiging van PostNL aan de Schipholweg. Na oplevering van de
nieuwbouwlocatie, hetgeen voorzien is in 2017, zullen de brandweerkazernes in Leiderdorp en
Oegstgeest worden gesloten.
In het najaar van 2014 is de brandweerkazerne in Sassenheim opgeleverd na een grondige
verbouwing en herinrichting.
In december 2014 is een besluit genomen tot nieuwbouw van een brandweerkazerne in Stolwijk.
In december 2014 is de acceptatietest van een nieuw routeinformatiesysteem (RIS) en de digitale
bereikbaarheidskaart (DBK) naar tevredenheid uitgevoerd. In alle tankautospuiten zal in het eerste
kwartaal van 2015 het RIS en de DBK worden geïnstalleerd.
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de Brandweer Hollands Midden ook afgelopen jaar weer veel
incidenten (6.956) en brandveiligheidstaken (11.365) heeft afgehandeld.
In het jaarverslag 2014 van Brandweer Hollands Midden wordt uitgebreider teruggeblikt op 2014.
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3.

Missie, visie, doelstellingen en werkvolgorde

In het Korpswerkplan 2012 is een gedeeld toekomstbeeld en de koers van Brandweer Hollands
Midden voor de periode 2011 – 2015 gepresenteerd. Dit is verwoord in een missie, visie en
meerjarendoelstellingen. In het Korpswerkplan 2015 zijn deze overgenomen. Dit toekomstbeeld en
deze meerjarendoelstellingen beoogden dat de organisatie-inrichting van de Brandweer Hollands
Midden na de regionalisering in 2014 volledig was afgerond. In belangrijke mate is hieraan voldaan. In
het Korpswerkplan 2015, het tussenjaar, wordt deze ‘basis op orde’ afgerond.
Mede op basis van het bestuurlijke besluit over Meer-Anders-Minder (MAM) wordt in 2015 een nieuw
beleidsplan opgesteld voor de periode 2016 – 2019. Onderstaand worden de in 2012 opgestelde
missie en visie herhaald en zal op hoofdlijnen ingegaan worden op de meerjarendoelstellingen en
werkvolgorde voor de periode na 2015.
Missie
Brandweer Hollands Midden maakt leven in de 19 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands
Midden (brand)veiliger.
Visie
Inzicht in veiligheidsrisico’s vormt de belangrijkste basis onder de aanpak van ons werk. Voorkomen
vinden we beter dan blussen. Maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Daarom
staan we altijd paraat met vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel. Dat kunnen we niet
alleen, maar zoeken daarvoor de samenwerking met partners en inwoners.

Meerjaren doelstellingen
Brandweer Hollands Midden had de volgende meerjaren doelstellingen voor ogen betreffende de
periode 2012 - 2014. BHM kiest er bewust voor tijd te nemen de organisatie-inrichting planmatig af te
ronden en inhoudelijke vakontwikkelingen goed te doorgronden. 2014 was het laatste jaar van deze
planperiode waarbij ingezet werd op het volgende resultaat:
I.

In 2014 staat Brandweer Hollands Midden als een huis

Het inrichtingsproces is volledig afgerond. Dit kenmerkt zich als volgt:
- De resultaatgestuurde organisatie is een praktisch feit;
- Iedereen kent de taken, (resultaat)verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- We anticiperen op veranderingen in de omgeving;
- Onze medewerkers zijn toegerust voor hun (operationele) werkzaamheden.

II.

In 2014 zijn de kernwaarden herkenbaar in de werkwijze van Brandweer Hollands Midden

Intern en extern: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig.

Inhoudelijk: omgevingsbewust, risicogestuurd en eenduidig.

Bedrijfsmatig: niet toevallig presterend en transparant.

III.

In 2014 komen de producten en diensten en bijbehorende resultaten van Brandweer Hollands
Midden niet toevallig tot stand en zijn deze in overeenstemming met afgesproken prestatie- en
kwaliteitsnormen

De resultaten van de sectoren binnen BHM zijn afgeleid uit het risicoprofiel, zijn
inzichtelijk en herkenbaar en tevens voorzien van kwaliteits- en prestatie-indicatoren.

De primaire sectoren voorzien in een bruikbare behoeftestelling welke minimaal
bestaat uit gewenste resultaten en bijbehorende kwaliteit.

De ondersteunende sectoren werken vraaggestuurd en stellen de vakexpertise
beschikbaar aan de behoeftesteller.

De werkprocessen van alle producten en diensten en afhankelijkheden tussen de
sectoren zijn inzichtelijk.
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IV.

Monitoring en uitvoering van de PDCA cyclus vormen de basis van doorontwikkeling
en veranderingen.
De kosten zijn volledig transparant.

In 2014 staat Brandweer Hollands Midden gereed op het gewenste spoor naar de toekomst
 Het efficiencyvoordeel van de regionalisering is bekend.
 Mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen en besparingskansen zijn bekend.
 Nieuwe verhoudingen tussen brandpreventie (Brandveilig leven) en brandbestrijding
(kazerne- en materieelconfiguraties) zijn doorgerekend.
 Er is voldaan aan de bestuurlijke opdracht om met voorstellen te komen die kunnen
leiden tot de financiële dekking van de brandweerzorg op Cebeon-niveau.

Tussenjaar 2015
In 2015 wordt ingezet op de definitieve realisatie van de meerjarendoelstellingen 2012 – 2014 zoals
hierboven omschreven. Hiermee wordt de ’basis op orde’ afgrond.
In 2015 worden de resultaten van het programma MAM benut als kaders voor het op te stellen
beleidsplan 2016-2019. Daarom wordt 2015 een tussenjaar genoemd. De MAM-besluiten worden
vertaald in actiepunten voor 2016, 2017 en 2018 en zullen als geheel invulling geven aan het restant
van de Cebeon-besparingsopgave.

Werkvolgorde in meerjarenperspectief
In onderstaand schematisch overzicht is weergegeven welke tussenstappen in respectievelijk 2012,
2013, 2014 en 2015 moe(s)ten worden gerealiseerd. De doelstellingen voor de periode 2016 – 2019
zullen dit jaar nader worden geconcretiseerd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
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In onderstaande figuur worden de kerndoelstellingen voor de periode 2011 – 2019 gevisualiseerd.

2011
Startjaar
planloos

2012
Samen optrekken

2013
Uit de steigers

2014
Op het spoor naar
de toekomst
ZICHT OP
MOGELIJKHEDEN
VOOR
EFFICIENCYWINST
EN KWALITEITS
VERBETERINGEN
(PROGRAMMA
MAM, FASE 1)











De winkel blijft
open
Opstarten
Uitvoeren
plaatsingsprocedure
Invulling
resterende
vacatures
Persoonlijk
Arbeidsvoorwaardenvergelijkingsproces per
medewerker






Uitvoeren
jaarschijf 2012
beleidsplan
VRHM
De basis op
orde
Opstellen
brandweerrisicoprofiel
Vaststellen
produkten en
diensten
Behoeftestelling en
samenwerkingafspraken
tussen
sectoren

2015
Tussenjaar

2016

2017

2018

2019

VERWERKEN
KADERNOTA MAM
IN BELEIDS-NOTA
(PROGRAMMA
MAM, FASE 2)

Planperiode beleidsplan VRHM 2012-2015

Uitvoeren

Uitvoeren

jaarschijf 2013
jaarschijf 2014
beleidsplan
beleidsplan
VRHM
VRHM

Afronden

Mogelijkheden

beschrijving
voor introductie
werkprocessen
nieuwe

Onderzoeksbrandweerzorg

jaar ten
concepten,
behoeve van
inclusief
nieuwe
besparingsbrandweerzorg
kansen, gereed
concepten
voor
bestuurlijke
besluitvorming

Uitvoeren
jaarschijf 2015
beleidsplan
VRHM
Opstellen
beleidsplan
VRHM + BHM
2016-2019
Start
introductie
nieuwe
brandweerzorg
-concepten op
basis van
bestuurlijke
besluitvorming



Planperiode beleidsplan VRHM + BHM 2016-2019

Realiseren

Realiseren

Realiseren
beleidvoorbeleidvoorbeleidvoornemens 2016
nemens 2017
nemens 2016

Laatste jaar
realisatie
Cebeonbesparingsopgave

Realiseren
beleidvoornemens 2019
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4.

Werkplan 2015 op hoofdlijnen

Going concern
De Brandweer Hollands Midden staat dag en nacht paraat om mens en dier in nood te hulp te
schieten. Ook het adviseren over en het toezicht houden op de brandveiligheid vindt doorlopend
plaats. Het uitvoeren van deze primaire taken, en de voorbereidingen hierop, bepaalt een groot deel
van de werkzaamheden gedurende het jaar en zullen in continuïteit worden uitgevoerd.
De brandweer wil verder een deskundige en betrouwbare partner zijn in het samenspel met andere
crisispartners binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Dit betekent dat zij haar inzet binnen de
veiligheidsregio continueert zoals afgesproken in de multidisciplinaire jaarplannen 2015 en het
regionaal beleidsplan 2012-2015. Daarnaast levert zij een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming
van twee belangrijke beleidsmatige pijlers onder de veiligheidsregio: het nieuwe regionaal risicoprofiel
2016-2019 en het nieuwe regionaal beleidsplan 2016-2019. Ook het landelijke project
informatiepreparatie hoogwater, dat mede op initiatief van de Veiligheidsregio Hollands Midden is
gestart, kan rekenen op deskundige inzet vanuit de brandweerorganisatie.
De landelijke samenwerking tussen brandweerkorpsen, binnen Brandweer Nederland en het
Veiligheidsberaad, krijgt steeds meer vorm en inhoud. Naast wet- en regelgeving zal daarom ook
meer en meer gezamenlijk, landelijk beleid worden geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS), grootschalig brandweeroptreden (o.a. Specialistische
Technische Hulpverlening), brandweerduiken, PPMO-keuring (Periodiek Preventief Medisch
Onderzoek; incl. aanstellingskeuring), brandweerdoctrine (brandbestrijdingstactieken),
arbeidsvoorwaarden (CAR UWO, Brandweerkamer). De bijdrage aan USAR.NL wordt gecontinueerd.
Medezeggenschap is belangrijk voor het functioneren van de brandweerorganisatie en haar
medewerk(st)ers, zeker gezien de grote veranderingen die in het kader van Meer-Anders-Minder
(MAM) staan te gebeuren in de komende jaren. Dit jaar vinden er verkiezingen plaats voor de nieuwe
Ondernemingsraad. Samen met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg zal een
degelijke invulling van de medezeggenschap worden vormgegeven.

Afronden hoofdpunten basis op orde
De eerste vier jaar van de nieuwe Brandweer Hollands Midden zijn benut om de basis op orde te
brengen. Een beperkt aantal restpunten dient dit jaar, het tussenjaar, te worden afgerond, zodat de
organisatie op een aantal belangrijke (interne) bedrijfsprocessen en personeelszorg voldoende
toegerust is om in de komende jaren het MAM-traject (binnen het nieuwe meerjarenbeleidsplan)
succesvol te kunnen afronden.
De primaire taken van de brandweer kunnen niet uitgevoerd worden zonder goede ondersteuning.
Deze facilitaire werkprocessen zijn in het afgelopen jaar opnieuw ontworpen (project Facilitair 2.0) en
zullen dit jaar geïmplementeerd worden. Dit geldt ook voor de Digitale Bereikbaarheids Kaart (DBK)
op de tankautospuiten, waarmee een belangrijk stap wordt gezet in de noodzakelijke en actuele
informatievoorziening ter plaatse om incidenten effectief en veilig te bestrijden.
Adembescherming is het belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddel van een brandweerman ofvrouw. Na de regionalisering beschikt de brandweerorganisatie nog over drie verschillende
adembeschermingsystemen. Omwille van de veiligheid en de interne bedrijfsvoering worden deze
systemen geharmoniseerd naar één systeem.
Van oudsher bestaan er veel verschillen tussen gemeenten over de dienstverleningstaken (niet zijnde
de echte brandweertaken) die door de brandweer worden uitgevoerd. Een voorstel tot uniformering
van deze taken wordt uitgewerkt, zodat gemeenten kunnen rekenen op eenzelfde
dienstverleningspakket.
Op het gebied van personeelszorg wordt dit jaar een aantal belangrijke zaken afgerond: het beleid ten
aanzien van verstrekking van dienstkleding, de piketregeling, de definitieve functiewaardering, de
regeling functioneren en beoordelen, het Veiligheid-Gezondheid-Welzijn (VGW)-beleid en het Sociaal
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Statuut. Zeker de laatstgenoemde onderwerpen vormen een stevige basis voor de personeelszorg in
de komende jaren.

Voorbereiden beleidsplan 2016-2019 (incl. uitvoering MAM)
Het tussenjaar 2015 staat in het teken van het afronden van de basis op orde en het opstellen van het
eerste meerjarenbeleidsplan van Brandweer Hollands Midden. Het nieuwe beleidsplan vormt het
strategisch kader voor de versterking van de brandweer(zorg) in 2016 – 2019 en geeft mede de
uitwerking en fasering aan van de implementatie van de Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM), zoals
door het bestuur vastgesteld in 2014. In hoofdlijnen uit deze kadernota zijn:
heroverwegen formatie- en functieplan;
herijken (repressieve) materieel- en personeelssterkte;
herijken takenpakket Risicobeheersing;
herijken werkprocessen vakbekwaamheid;
voorstellen uitruk op maat.
Uitwerking van deze MAM-onderwerpen dient er toe te leiden dat de brandweerorganisatie uiterlijk in
2018 voldoet aan de Cebeon-taakstelling en toegerust is om adequate brandweerzorg te leveren
gebaseerd op het risicoprofiel van de regio.
Vooruitlopend hierop wordt het MAM-voorstel over de uitbreiding van de First Responder taak door de
brandweer dit jaar geëffectueerd. Gezien het grote positieve maatschappelijke effect hiervan wordt de
uitbreiding van deze taak zo snel als mogelijk ingevoerd. Dit zal gebeuren in goede samenwerking
met de Regionale Ambulance Dienst (RAD).
Het dekkingsplan wordt, gezien de wettelijke termijnen, ook dit jaar herzien.

Versterking brandweerketen
De brandweerketen (risicobeheersing – operationele voorbereiding – incidentbestrijding) wordt in
samenhang verder versterkt. Dit geldt zowel binnen de brandweerorganisatie als in samenwerking
met partners.
Voorkomen is beter dan blussen. Het project Geen nood bij brand 16.0 wordt daarom, in
samenwerking met zorginstellingen en de GHOR, verder uitgerold en dient een structurele werkwijze
te worden bij kwetsbare objecten en doelgroepen. Dit sluit aan bij de noodzakelijke ontwikkeling van
concepten van brandveilig leven, bijvoorbeeld omdat maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot het
langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.
De ingezette samenwerking op het gebied van brandveiligheidadvisering en – toezicht met de
Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)/Omgevingsdiensten en de gemeenten wordt voortgezet. De
Brandweer Hollands Midden anticipeert hiermee op komende landelijke wijzigingen op dit gebied.
Belangrijk aandachtspunt voor de brandweer hierbij is het beschikbaar blijven van de noodzakelijke
informatievoorziening ten behoeve van de incidentbestrijding en het veilig kunnen optreden hierbij.
Het aantal ongewenste en onechte meldingen via automatische brandmeldsystemen (OMSmeldingen) neemt af, dankzij de inspanningen binnen het project STOOM. Het aantal nodeloze
meldingen en daarmee uitrukken zal ook dit jaar verder dalen, door minder brandmeldsystemen en
advisering op het gebruik van deze systemen.
Brandweermensen dienen vakbekwaam te zijn. Met de nieuwe oefenfaciliteiten op het Regionaal
Oefencentrum in Waddinxveen (oplevering 1 april) worden de omstandigheden waarmee
brandweermensen te maken kunnen krijgen tijdens een daadwerkelijke inzet, realistisch nagebootst.
In samenwerking met de drie andere brandweerorganisaties in Zuid-Holland worden de landelijke
projecten Versterking Brandweeronderwijs (VBO) en de Elektronische Leeromgeving (ELO)
geïmplementeerd. De vakbekwaamheid van brandweermensen wordt getoetst en vastgelegd in
zogeheten vakbekwaamheidpaspoorten. De uitvoering van het opleiden en oefenen wordt
doorontwikkeld. De aandacht gaat verder uit naar een integrale planning en een volledig ingericht
werkproces, betreffende voorbereiding, uitvoering, begeleiding en evaluatie van alle
vakbekwaamheidsactiviteiten. Bovenstaande ontwikkelingen met betrekking tot vakbekwaamheid
worden in samenhang uitgewerkt binnen het nieuwe project Vakbekwaamheid 2.0.
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De Brandweer Hollands Midden is een lerende organisatie. De bestaande evaluatiesystematiek wordt
geëvalueerd en doorontwikkeld. Dit geldt ook voor de pilot brandonderzoek (in samenwerking met de
Brandweer Haaglanden en de Politie Eenheid Den Haag). De werkwijzen c.q. producten ten aanzien
van het optreden op het water, de verkenningseenheden en de HSL-tunnel worden bijgewerkt.
Analoog aan de gemaakte afspraken met de veiligheidsregio Kennemerland zullen met AmsterdamAmstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, en Zuid-Holland Zuid afspraken worden
gemaakt over verdergaande interregionale operationele samenwerking. Hiermee wordt de
hulpverlening in sommige delen van de regio versneld (over-en-weer).
De meldkamer is de startmotor van de incidentbestrijding en daarmee onderdeel van de
brandweerketen. Brandweer Hollands Midden draagt bij aan het verstevigen en doorontwikkelen van
de meldkamer, tegenwoordig gehuisvest in De Yp in Den Haag.

Versterking organisatie / personeel / bedrijfsvoering
Naast de versterking van de brandweerketen, blijft Brandweer Hollands Midden ook werken aan de
versterking van de organisatie / personeel / bedrijfsvoering.
Mensen maken de organisatie. De uitvoering van de Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) in de
komende jaren, maar ook andere ontwikkelingen binnen de brandweer en daarbuiten, hebben impact
op de werkzaamheden en de medewerk(st)ers van Brandweer Hollands Midden. Om zowel
organisatie als medewerk(st)ers hiervoor voldoende toegerust te laten zijn, wordt dit jaar een groot
aantal onderwerpen opgepakt: evaluatie functiehuis, regeling werving en selectie, tweede
loopbaanbeleid, opleidingsbeleid en mobiliteitsbeleid. Tevens wordt een medewerkersonderzoek
uitgevoerd, waarvan de resultaten een belangrijke input vormen voor het nieuwe
meerjarenbeleidsplan.
Een belangrijk deel van de repressieve brandweerzorg wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De
uitvoering van de nieuwe Visie Vrijwilligheid is belangrijk voor het vinden, binden en boeien van onze
vrijwilligers. Ter voorbereiding op de ingebruikname van de nieuwe kazerne Leiden Noord in 2017
(planning) worden voorstellen ontwikkeld om de taken en paraatheid van deze kazerne mede te
kunnen uitvoeren met inzet van vrijwilligers. De huidige werkwijze op de kazernes Alphen aan den
Rijn en Gouda dient hiervoor als voorbeeld.
Mede op basis van een nieuw landelijk kader over de jeugdbrandweer, zal de rol en positie van de
jeugdbrandweer binnen de Brandweer Hollands Midden opnieuw worden bekeken en
geharmoniseerd.
De Brandweer Hollands Midden kent een groot aantal huisvestingsvraagstukken (o.a. nieuwbouw
Leiden Noord en Stolwijk, locatieonderzoeken Zwammerdam en Bodegraven, leegstand GMK,
concept nieuwe werken en herhuisvesting als gevolg van organisatorische veranderingen). Om deze
en toekomstige vraagstukken in samenhang te kunnen beoordelen, wordt een strategische
huisvestingsvisie opgesteld.
Inzicht en overzicht van de prestaties van de brandweer zijn belangrijk voor zowel de eigen
organisatie als de gemeenten. Door middel van Business Intelligence vindt verdere ontsluiting plaats
van managementinformatie binnen de organisatie. Ook het documentmanagement wordt opnieuw
ingericht. De Operationele Prestatie Indicatoren (OPI) worden verder doorontwikkeld, zodat
gemeenten beter inzicht krijgen in de prestaties van de brandweer. Voor de borging van de
kwaliteitsafspraken over de producten en diensten is een kwaliteitszorgsysteem noodzakelijk. Hiervoor
wordt dit jaar een visie opgesteld.
Brandweer Hollands Midden is verspreid over 47 kazernes en kent een mix van beroeps-, kantoor- en
vrijwillige medewerkers. Dit stelt hoge eisen aan de interne communicatie om iedereen betrokken bij
en geïnformeerd te houden over de ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie. Binnen het
project Communicatie 2.0 wordt daarom gewerkt aan de inzet van nieuwe communicatiemiddelen en –
wijzen.
Bovenstaande activiteiten maken het leven in de 19 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands
Midden (brand)veiliger.

10

Korpswerkplan Brandweer Hollands Midden 2015
Agendapunt B.3 bijlage AB VRHM 2 april 2015

5.

Financiën

Het financiële meerjarenperspectief van Brandweer Hollands Midden is vastgelegd in de Routekaart
Cebeon (Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2012) en de programmabegroting 2015 (Algemeen Bestuur
26 juni 2014). Voor 2015 betekent dit de derde (en laatste) van in totaal drie jaarlijkse tranches,
waarmee een taakstelling van 11,6% tussen 2010 en 2015 wordt gerealiseerd. Deze financiële
taakstelling voor 2015 wordt bereikt door, vooruitlopend op de evaluatie van het functie- en
formatieboek in 2015 (onderdeel programma MAM), openstaande vacatureruimte structureel niet in te
vullen en overige besparingsmogelijkheden binnen de bedrijfsvoering. Dit gaat niet ten koste van de
wettelijke taakuitoefening van de brandweer.
Conform de Routekaart Cebeon dienen in 2017, uiterlijk in 2018, de kosten voor de brandweerzorg te
zijn gedaald tot het Cebeon-niveau. Dit betekent dat na 2015 nog een taakstelling resteert van 4%
oftewel circa € 1,8 miljoen. Deze taakstelling zal worden gerealiseerd conform het besluit Kadernota
Meer-Anders-Minder (MAM) (Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2014).
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6.

Vervolg monitoring

Ten behoeve van het management zullen bovenstaande activiteiten uit het Korpswerkplan 2015
geconcretiseerd worden in een planning. Het Korpswerkplan dient zich te ontwikkelen tot een
belangrijk stuurinstrument. Het management zal de inhoudelijke voortgang monitoren en
verantwoorden.
Om de voortgang te monitoren ontvangt het bestuur de volgende rapportages:
Q1: Financiële rapportage over het eerste kwartaal
Q2: Financiële en beleidsmatige rapportage over het eerste half jaar
Q3: Financiële rapportage over de eerste negen maanden
Q4: Financiële en beleidsmatige verantwoording over het gehele kalenderjaar (via jaarstukken)
De rapportages worden ingepast binnen de P&C-cyclus van de veiligheidsregio.
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B.4

1. Samenvatting voorstel
Het voorliggende werkplan 2015 van de Oranje Kolom is de laatste jaarschijf in de beleidsperiode
2012 – 2015 en bouwt voort op de ingezette lijn van de afgelopen jaren en is conform het voorstel
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 29 januari 2015.

2. Algemeen
Onderwerp:

Werkplan Oranjekolom

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
BGC
Lilian Weber
2 april 2015

B.4

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Net zoals in de afgelopen jaren is dit werkplan niet alleen een werkplan voor het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing maar tevens voor de gehele regionale oranje kolom.
In het door het u vastgestelde regionale beleidsplan 2012 – 2015 zijn de versterking van de Oranje
Kolom en de professionalisering van de crisiscommunicatie benoemd tot twee van de vier
beleidsprioriteiten. Deze bestuurlijk gewenste versterking heeft, afhankelijk van het onderwerp, in de
afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen op drie niveaus, te weten het lokale, het bovenlokale en
het regionale niveau.
In het werkplan worden de activiteiten voor 2015 op hoofdlijnen beschreven en worden zoveel
mogelijk de beschikbare uren van de medewerkers van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
en van de gemeenten aan deze activiteiten toebedeeld. Het werkplan beoogt als zodanig een beeld
te geven van de beoogde resultaten van de Oranjekolom in 2015.
Voor 2015 zijn vier prioriteiten beschreven.
• Opleiden, trainen en oefenen
• Bevolkingszorg op orde 2.0
• Versterking netcentrisch werken
• Vervolg professionalisering crisiscommunicatie
Over de uitvoering van het voorliggende werkplan Oranjekolom zult u periodiek op de gebruikelijke
wijze via de voortgangsrapportages worden geïnformeerd. Substantiële aanpassingen of wijzigingen
zullen aan het DB ter instemming worden voorgelegd.

4. Kader
Zoals onder punt 4 gemeld is het werkplan Oranjekolom gerelateerd aan het regionale beleidsplan
2012-2015.
Het in het najaar van 2013 vastgestelde Plan van Aanpak professionalisering regionale
crisiscommunicatie fase 2 vormt daarbij het kader voor de verdere ontwikkeling van de
crisiscommunicatie.

5. Consequenties
Financieel:
Aan de uitvoering van voorliggend werkplan zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn enerzijds
verwerkt in de jaarlijkse begroting van de VRHM en anderzijds in de begrotingen van de
deelnemende gemeenten.
Ook over het verloop van de financiën zult u periodiek op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.
Capaciteit:
De capaciteit van het bureau gemeentelijke crisisbeheersing, de coördinerend functionaris wordt in
zijn geheel ingezet (3,44 fte). Daarnaast is tot medio 2015 een HBO-student beschikbaar ter
ondersteuning (0,44 fte). Voor verschillende activiteiten/resultaten is ook capaciteit van de mov-ers
beschikbaar.

6. Aandachtspunten / risico’s
Belangrijk aandachtspunt c.q. risico is de situatie dat er zowel door de gemeenten als door de andere
hulpdiensten in sterk toenemende mate een beroep wordt gedaan op de medewerking van het BGC.
De beschikbare uren zijn beperkt en de behoeftestelling breidt zich uit (o.m. op de onderwerpen
evenementenveiligheid, risicoadvisering). Bij de medewerkers BGC leeft de ambitie om de breed
onderschreven toegevoegde waarde van het bureau steeds waar te maken. Beseft moet worden dat
de gemeentelijke bijdragen aan het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing onder druk komen te
staan waardoor realisatie van deze ambitie moeilijker wordt. Tot nu toe kon er regelmatig een beroep
worden gedaan op ondersteuning door medewerkers van de gemeenten. Maar ook zij ervaren een
toenemende werkdruk tengevolge van bezuinigingen en inkrimpingen, waardoor het verlenen van
bijstand en ondersteuning moeilijker wordt.

7. Implementatie en communicatie
Dit werkplan Oranjekolom is opgesteld in nauw overleg met de gemeenten (mov’ers en
gemeentesecretarissen). De voortgang wordt periodiek in de regionale voortgangsrapportages
opgenomen en besproken in de overleggen met het Dagelijks Bestuur, gemeentesecretarissen en
mov-ers.

8. Bijlagen
1. toelichting en prioriteiten werkplan 2015 Oranje Kolom
2. werkplan 2015 Oranje Kolom

9. Historie besluitvorming
Regiegroep gemeentesecretarissen 29 oktober 2014
Plenair overleg MOV-ers 30 oktober 2014
Dagelijks Bestuur 29 januari 2015
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B.4 bijlage 1

Werkplan oranje kolom 2015, toelichting en prioriteiten

15 januari 2015

Voor u ligt het werkplan oranje kolom 2015. Een deel van de daarin voorkomende onderwerpen zijn
afkomstig uit vorige werkplannen, maar er is ook aandacht voor nieuwe onderwerpen. De verdeling
van uren is nog niet definitief uitgewerkt.
Net zoals het afgelopen jaar is dit werkplan niet alleen een werkplan voor het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing, maar tevens voor de gehele regionale oranje kolom. Waar mogelijk is aangegeven
waar en welke capaciteit van de gemeenten wordt gevraagd, overigens zonder dat dat voor iedere
individuele gemeente kan worden gekwantificeerd. Gemeenten kunnen aan de hand van de
opsomming van de activiteiten zelf een eigen urenraming opstellen.
Input voor dit werkplan is geleverd vanuit:
- beleidsplan VRHM
- werkplan oranje kolom 2014
- wensen gemeenten
- actuele ontwikkelingen zoals BZOO 2.0
In het werkplan is een scheiding gemaakt tussen de prioriteiten en going concern onderwerpen. Voor
de prioriteitstelling is afstemming gezocht met de mov-ers en de regiegroep gemeentesecretarissen.
Prioriteiten 2015
1. Opleiden, trainen, oefenen (OTO)
De inspanningen op het terrein van opleiden, trainen, oefenen leveren een belangrijke bijdrage
aan de kwaliteitsontwikkeling van de Oranje Kolom. Ook in 2015 zal veel aandacht uitgaan naar
deze onderwerpen. In 2014 is een kader ontwikkeld voor OTO-bevolkingszorg. Dat kader is de
basis voor de uitwerking van de activiteiten voor 2015 en verder. Het betekent dat periodiek
aandacht zal worden gegeven aan verschillende functionarissen en teams binnen het proces
bevolkingszorg. Ook zal in 2015 AG5 worden geïmplementeerd. Met dit systeem wordt de
vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen goed vastgelegd en kan, waar nodig, naast het
generieke aanbod ook meer specifiek of persoonsgericht worden geïnvesteerd.
Voor de trainingen van de TBZ’s is in 2014 gekeken naar de ervaringen van 2013 en een voorstel
ontwikkeld dat in 2015 wordt uitgevoerd. De daarbij ingezette lijn om bij het geven van trainingen
te werken met eigen trainers zal ook in 2015 worden gecontinueerd.
2. Bevolkingszorg op Orde 2.0
In 2013 is gestart met een discussie over het hoe van een meer hedendaagse en
toekomstbestendige Bevolkingszorg. In 2014 heeft deze discussie een vervolg gekregen.
Momenteel is een regionale projectgroep (BGC en mov-ers) bezig met de uitwerking en
concretisering. De uitkomsten worden begin 2015 verwacht en zullen weerslag vinden in:
organisatie, planvorming en opleiding- en oefenactiviteiten. Er is een relatie met het intensiveren
van de samenwerking binnen (en evt. tussen) de clusters. Ook landelijk is de ontwikkeling van
bevolkingszorg benoemd als 1 van de 6 punten van de strategische agenda van het
Veiligheidsberaad. Een landelijke projectgroep getrokken door de coördinerend functionaris van
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de VRHM is bezig met de uitwerking van een projectplan. De implementatie van zowel het
regionale als het landelijke traject zal in 2015 de nodige aandacht vragen.
3. Netcentrisch werken
Het netcentrisch werken in de VRHM en de oranje kolom zal ook in 2015 nog de nodige aandacht
krijgen. Een structureel OTO-aanbod voor de IC-TBZ en IM-BT wordt uitgewerkt.
Voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de netcentrische werkwijze voor de bevolkingszorg
processen wordt de aansluiting gezocht met de werkgroep Regionaal Crisisplan – Bevolkingszorg
(onderdeel Informatie) en de multidisciplinaire werkgroep netcentrisch werken die hierover nadere
voorstellen zullen uitwerken.
4. Vervolg professionalisering crisiscommunicatie
De professionalisering van de crisiscommunicatie komt, na de verschillende
implementatieactiviteiten in 2014, in 2015 in een fase van borgen en beheren. Dit vraagt
structureel veel tijd en aandacht. Aandachtspunten voor 2015 zijn de borging van de kwaliteit en
de continuïteit van de verschillende piketgroepen (zowel de harde piket- als de zachte
piketgroepen). Hiervoor worden, mede op basis van de begin 2015 uit te voeren evaluatie
piketgroepen, voorstellen uitgewerkt.
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CONCEPT Werkplan Oranje Kolom 2015
WERKPLAN ORANJE KOLOM 2015
Nr. Onderwerp

VERSIE 1.0 dd januari 2015

Multi Bereiken dat
Mono

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4

Mdw.
BGC

Uren
gem.

Uren Toelichting
BGC

Uit

120*
X*

1.000 * 4 x 30 mov'ers wg mono-OTO X* : nnb
werkcapaciteit voor de verschillende
activiteiten

BELEIDSPRIORITEITEN
Opleiden trainen
oefenen
x x x x mono-OTO

1 Mono-OTO

mono een standaard OTO-aanbod voor alle functionarissen
wordt ontwikkeld en d.m.v. de productcatalogus wordt
aangeboden en in aansluiting daarop het
registratiesysteem stapsgewijs wordt ingevoerd

2

mono onderzocht is of 'serious gaming' een goed middel is voor x x
Angelique Sanne
X**
dilemmatraining voor (loco)bm; product na afstemming met
MDOTO aanbieden aan bm's en opnemen in
productcatalogus
mono vervolgprogramma voor (loco)bm's is ontwikkeld tot aan de x x x x René
Angelique
nieuwe verkiezingen (cyclus: 4 jaar)

3

4

5
6
7

mono de mate van geoefendheid en vakbekwaamheid per
crisisfunctionaris (lokaal) in een door de VHRM
beschikbaar gesteld systeem, wordt vastgelegd en
geïmplementeerd
mono TBZ geoefend wordt en het proces wordt geborgd
mono OTO-activiteiten uit pva zijn uitgevoerd en worden geborgd
in de productcatalogus
mono de basiscursus crisisbeheersing doorontwikkeld wordt

8
9
10

mono OvD-Bz opgeleid, getraind en geoefend worden
mono IM/IC* opgeleid, getraind en geoefend worden
mono samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's op het
OTO-(uitvoerings)gebied worden onderzocht en best
practices uit andere regio's gevolgd en eventueel gebruikt
worden binnen VRHM
11
mono uitvoering wordt ondersteund.
Operationele planvorming / preparatie
12 RCP
mono deel Bevolkingszorg in RCP wordt aangepast, n.a.v. BZOO

Printdatum: 15-1-2015

x x x x Angelique Sanne

x x
René
x x x x Machteld
x x

Bij nieuw college - nieuwe training
crisiscomm + mediatraining (opnemen in
productcatalogus)
** mov'er zal (waarschijnlijk) zelf
crisisfunctionarissen in het systeem in
moeten gaan voeren

X**

Angelique X**
Angelique

** inzet mov-trainers

Angelique Sanne

x x
Evert
x x x x Evert
x x x x René

Angelique X**

Evert

** uren voor OTO van mov'ers zelf
uiteindelijk borgen bij mono-OTO

Angelique

x x x x Machteld
x x

** evt. op te leiden MOV'ers

100
allen

50 Deze consequenties van BZOO zullen in
2015 verwerkt worden. De grootte van de
aanpassing is op dit moment nog niet te
benoemen.
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CONCEPT Werkplan Oranje Kolom 2015
Nr. Onderwerp
Informatievoorziening
13 Netcentrisch werken

Communicatie
14 Crisiscommunicatie

15
Samenwerking
16 Samenwerkingsvormen
(blauwdruk)
17

Multi Bereiken dat
Mono

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4

mono/ 1. netcentrisch werken in de Oranje Kolom en met de
multi partners verder versterkt wordt
2. structureel OTO programma ontwikkelen voor IC TBZ
inclusief financiering.

x x x x Evert

Mdw.
BGC

Uren
gem.

Uren Toelichting
BGC

Uit
1

X*

175 aandacht voor kwaliteit piketgroepen IM/IC*
Aansluiting mono-multi

X*

100 zie voor onderdelen ook werkplan multiwerkgroep communicatie
aandacht voor lokale functies (redacteur
web en social media)

1
mono het plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie x x x x Lilian
fase 2 is geborgd

mono uitvoering wordt ondersteund.

x x x x Machteld

mono de gekozen samenwerkingsvormen gestalte krijgen.

x x x x GS'en

mono samenwerking met VR Haaglanden verkend wordt.

18 Ontwikkeling
mono bevolkingszorg 2.0 gedefinieerd is en implementatie is
bevolkingszorg
uitgewerkt
19 Advisering proactie en preventie
20 Evenementen
mono de implementatie van het kader evenementenveiligheid
wordt geëvalueerd (gemeenten en partners)

Machteld

400 betreft uren piketcoordinatie
X*

x x Lilian
x x x x Evert

x x

Angelique X

Angelique Sanne

X*

* uren per gemeente verschillend/ reguliere
capaciteit MOV'er
30 2x p.j. wordt overleg met BGC Haaglanden
gepland
300 gezamenlijk thema voor geheel BGC en alle
GS'n/mov-ers

mono gevraagde en ongevraagde adviezen tijdig en
professioneel verzorgd worden.

22 Management
mono
23 Ondersteuning
mono
Alarmering en bereikbaarheid
24 Beheer Sbz
mono beheerstaken t.b.v. sectie bevolkingszorg en de
communicatiepool (o.a. piketrooster, documentatie,
inzetevaluaties) goed en tijdig worden uitgevoerd.
25 Piketlijst MOV
mono piketlijst MOV actueel is.
26 Bereikbaarheidsgegevens mono bereikbaarheidsgegevens gemeenten worden
gemeenten
geactualiseerd.
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x x x x Allen

x x x x Lilian
x x x x Machteld

Ruud

x x x x Machteld

Evert

x x x x Machteld
x x x x René

750 15% van 3 fte van netto beschikbare tijd
(1.639 uur per fulltime dienstverband) wordt
hiervoor gereserveerd.
200
150
75

X

2
1
3

235

GOING CONCERN
Algemeen
21 Advisering algemeen

1

20
40 4x per jaar check bij GMK of MOV- en BMgegevens actueel zijn.
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Nr. Onderwerp

Multi Bereiken dat
Mono
27 Functioneel beheer OOV- mono het functioneel beheer van OOV-Alert geborgd is.
Alert

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4
x x x x René

Mdw.
BGC

Uren
gem.

Operationele planvorming / preparatie
28 MDOP
multi een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de
werkgroep MDOP.

x x x x Angelique Evert/Rene

470

29 MDI

multi

de activiteiten van de werkgroep MDI gevolgd worden.

x x x x Evert

200

30 Netcentrisch werken

multi

x x x x Evert

75

31 Risicobeheersing

multi

32 jaarwisseling

multi

33 Multi-evaluatie

multi

een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de
werkgroep netc. werken.
een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de
werkgroep MDRB.
gemeenten ondersteund zijn bij de voorbereiding
jaarwisseling
een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de
evaluatiecommissie.

Opleiden trainen
oefenen
34 MDOTO

multi

een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de
werkgroep MDOTO.

x x x x Angelique

x x x x Evert

190 bij locale plannen zijn locale MOV'ers bij
betrokken; 100 u BGC voor niet-gebonden
projecten
15 uren gemeenten door IPM-expert grote
gemeente?
75

375

310 bij locale advisering zijn locale mov-ers
betrokken;
25

180

40 advisering evaluatie (40) en uitvoering
evaluaties (180, door evaluatoren)

x x Rene
x x x x Angelique René

Uren Toelichting
BGC
50 In 2014 blijft BGC vraagbaak voor
gemeenten t.a.v. OOV-Alert. Gemeenten
dienen 1x pr 3 mnd te testen (scherp op
blijven)

X*
(180)

300
Per MOV’er 7,2 uur per jaar. Concreet
betekent dit dat ze bij één oefening per jaar
deel moeten nemen in bijv. de responscel

Communicatie
35 Communicatie/website/P multi
R
36 Werkgroep Communicatie multi

een bijdrage wordt geleverd aan het actueel houden van
de website van de VRHM
een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van
werkgroep Communicatie.

x x x x Machteld
x x x x Lilian

60
Machteld

X*

150 * leden wg communicatie 5 pers. x 40 uur
per jaar
alle comm. medewerkers 8 u pj

Overleggen
37 LOCGS

mono VRHM deelneemt en inbreng heeft in dit landelijke overleg. x x x x Ruud

38 LOCB

mono VRHM deelneemt en inbreng heeft in dit landelijke overleg. x x x x Evert

39 Plenair overleg GS'en

mono afstemming en info-uitwisseling met de GS'en plaatsvindt. x x x x Allen

X

18 2 x 2,5 uur + 1 Themadag

40 Regiegroep

mono afstemming en info-uitwisseling met de GS'en plaatsvindt. x x x x Allen

X

7,5 5 x 1,5 uur
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Nr. Onderwerp
41
42
43
44
45
46
47
48

Multi Bereiken dat
Mono
MOV-doedagen
mono afstemming en info-uitwisseling met de MOV'ers
plaatsvindt.
MOV-bijeenkomsten
mono afstemming en info-uitwisseling met de MOV'ers
plaatsvindt.
Cluster Duin- &
mono afstemming en info-uitwisseling met de MOV'ers
Bollenstreek
plaatsvindt.
Cluster Rijn- &
mono afstemming en info-uitwisseling met de MOV'ers
Veenstreek
plaatsvindt.
Cluster Midden-Holland
mono afstemming en info-uitwisseling met de MOV'ers
plaatsvindt.
Cluster BRL
mono afstemming en info-uitwisseling met de MOV'ers
plaatsvindt.
Bureauoverleg
mono werk en voortgang worden afgestemd.
Stuurgroep landelijke pool mono landelijke werkgroep wordt voorgezeten
crisiscommunicatie

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4
x x x x Allen

Mdw.
BGC

Uren
gem.
X

Uren Toelichting
BGC
16 2 dagen

x x x x Allen

X

16 4 overleggen x 4 uur

x x x x René

X

20 8 overleggen x 4 uur

x x x x Angelique

X

20 5 overleggen x 4 uur

x x x x Evert

X

20 5 overleggen x 4 uur

x x x x Angelique

X

20 5 overleggen x 4 uur

x x x x Allen
x x x x Ruud

636 106 uur p.p.p.jr.
52 gemiddeld 1 uur per week

100

Uit

49 Cie BZOO

mono deelname commissie en presentaties andere regio's

x x x x Ruud

50 landelijk
accounthoudersoverleg

mono

x x x x Ruud

15 5 bijeenkomsten per jaar a 3 uur

51 e-learning
crisisbeheersing

mono een bijdrage wordt geleverd aan de interregionale
stuurgroep.

x x x x Ruud

10

Printdatum: 15-1-2015

Pag. 4 van 4

B.5
.

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Uitvoeringsplan
Geneeskundige
Hulpverlening 2015
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

I. van Steensel,
manager GHORbureau
2 april 2015

B.5

Bijlage(n):

1

J. Wienen (DB)
J. Bernsen (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

2. Toelichting
Het voorliggende uitvoeringsplan is een onderdeel van de beleidscyclus Regionaal Beleidsplan
(vastgesteld door het AB VRHM op 10 november 2011) en de begroting 2015 (vastgesteld door het
AB VRHM op 26 juni 2014).
In dit werkplan zijn per product prestatie-indicatoren en normen aangegeven, waarmee de GHOR
uitdrukking geeft aan het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van haar
doelstellingen.
Het voorliggende plan is gebaseerd op de begroting 2015.
Het werkplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.
De speerpunten in 2015 zijn:
- versterken risico advisering en – beheersing;
- bovenregionale afspraken maken;
- bijdragen aan opstellen en uitvoeren Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en
Regionaal Crisisplan;
- voorbereiden en uitvoeren transitie Geneeskundige Combinatie (GNK) naar Grootschalige
Geneeskundige Bijstand (GGB);
- mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.

3. Implementatie en Communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
Uitvoeringsplan Geneeskundige Hulpverlening 2015

B.5 bijlage

Uitvoeringsplan geneeskundige hulpverlening 2015

Advisering risicobeheersing
Advisering gemeenten vergunningverlening evenementen
Omschrijving

Toelichting en
ontwikkeling

Beoogd resultaat

De GHOR adviseert bij risicovolle evenementen het lokale bestuur. Adviezen zijn gericht
op het voorkomen en/of verminderen van beïnvloedbare risico’s voor de
volksgezondheid en het vergroten van de zelfredzaamheid.
Het Kader evenementenveiligheid VRHM (2012) maakt onderscheid in een aanpak voor
‘regulier’ of ‘risicovol’ evenement. Nog niet alle gemeenten passen dit beleid toe,
waardoor niet tijdig een overzicht beschikbaar is voor de verwachte evenementen in een
volgend kalenderjaar. Ook vullen soms gemeenten de risicoscan anders in dan de
hulpdiensten, waardoor het evenement niet als risicovol wordt aangemerkt. De VRHM
zet zich in deze situatie te verbeteren.
>95% van de door de VRHM/evenementencoördinatie aan de GHOR gevraagde
adviezen over vergunningverlening risicovolle evenementen is door de GHOR binnen 10
werkdagen verstrekt.
Speerpunt:
• Bijdragen aan het stimuleren van gemeenten voor uitvoering van het Kader
evenementenveiligheid.
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Uitvoeringsplan geneeskundige hulpverlening 2015

Advisering van het bestuur VRHM over risicobeheersing
Omschrijving

De GHOR adviseert het bestuur VRHM over maatregelen om beïnvloedbare risico’s
voor de volksgezondheid te voorkomen of te beperken bij grootschalige bouw- en
infrastructurele projecten en om zelfredzaamheid te vergroten.
De VRHM c.q. de multidisciplinaire werkgroep Risicobeheersing (MDRB) werkt aan de
proces-inrichting Advisering risicobeheersing. De GHOR neemt deel aan de werkgroep
MDRB. Een visie en beleid voor Risicobeheersing is nodig en nog niet beschikbaar
(opgenomen als actie in het Regionaal beleidsplan 2012-2015).

Toelichting en
ontwikkeling

In 2015 zal een multi coördinator RB zorgen voor het gecoördineerd verzamelen van
alle adviesaanvragen. De werkgroep heeft als speerpunt voor 2015 het opstellen en
opnemen van een visie en beleidskaders voor RB in het herziene Regionaal
beleidsplan.
Door GGD GHOR Nederland is een goed toepasbare tool voor de advisering door de
GHOR ontwikkeld. Deze tool is uit te breiden voor de andere partners in de VRHM.
Voorbereidingen voor het herzien van regionaal risicoprofiel zijn gestart in 2014. De
GHOR neemt deel aan de hiervoor ingerichte projectgroep.
De GHOR neemt deel aan de werkgroep MDI, die op verzoek van de werkgroep MDRB
adviezen geeft over informatievoorziening.
Vanaf 2010 levert de GHOR de VRHM-projectleider risicocommunicatie.
• >95% van de gevraagde adviezen over risicobeheersing is door de GHOR binnen de
afspraken verstrekt.

Beoogd resultaat

Speerpunten:
• Bijdragen aan de herziening regionaal risicoprofiel en afstemming met de
monodisciplinaire partners.
• GHOR-adviezen als integraal onderdeel van de verstrekte VRHM-adviezen.
• Bijdragen aan het opstellen visie Risicobeheersing voor de VRHM en opnemen in het
herziene regionale beleidsplan.
• Bijdragen aan het ontwikkelen van een multi toolkit voor adviezen risicobeheersing.
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Afspraken ketenpartners
Taken geneeskundige hulpverlening
Omschrijving

De GHOR heeft met zorgpartners schriftelijke afspraken over de uitvoering van hun
taken in de geneeskundige hulpverlening. Het gaat om convenanten/werkafspraken met
ziekenhuizen, Traumacentrum, huisartsen, NRK, RAV (waaronder de MKA) en GGD.
De GHOR wil haar relaties en netwerk van de zorgpartners onderhouden en
verstevigen. De GHOR wil een blijvend interessant aanbod bieden die tegemoet komt
aan de actuele en veranderende behoeften van de sector.

Toelichting en
ontwikkeling

De Raad van DPG’en van 12 september 2014 heeft besloten dat het huidig concept van
de GNK-c definitief ophoudt op 1 januari 2016 en wijzigt in de Grootschalige
Geneeskundige Bijstand. Voor 1 januari 2015 wordt het landelijk beleid hiervoor
vastgesteld. De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van aanvullende
capaciteit. De GHOR HM zal met de betrokken partners (NRK, RAV, ziekenhuizen,
traumacentrum) de regionale rolverdeling en werkwijzen uitwerken voor het nieuwe
inzetmodel.
In een aantal GHOR-regio’s is gestart met invoering van netcentrisch werken met
ketenpartners.
Op 1 januari 2014 is de uitvoerende verantwoordelijkheid van de opgeschaalde
processen Acute zorg en Publieke zorg overgegaan van de GHOR naar de RAV resp.
GGD. Evaluatie van de afgesproken werkwijzen is belangrijk als ook verfijning van de
afspraken op het gebied van GRIP en GROP. Beschikbaarheid van een actueel
rampenopvangplan van RAV en GGD HM is een kritische voorwaarde.
• De GHOR heeft alle afspraken en acties uitgevoerd zoals vastgelegd in de
convenanten en werkafspraken met ketenpartners.
• Alle ketenpartners met wie de GHOR schriftelijke afspraken heeft over hun taken in
de geneeskundige hulpverlening, hebben deze afspraken uitgevoerd.
• In het eerste kwartaal 2015 ontvangt het bestuur VRHM een bestuurlijke rapportage
over de mate van voorbereiding van de instellingen in de regio Hollands Midden die
een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening.

Beoogd resultaat

Speerpunten:
• Afspraken over de uitvoering van de GGB in Hollands Midden
• Mogelijkheden onderzoeken voor het netcentrisch werken bij de ziekenhuizen in
Hollands Midden
• Afstemming met de ketenpartners over de wijzigingen in het regionaal risicoprofiel
en regionaal crisisplan.
• Evaluatie werkwijzen opgeschaalde Publieke zorg en verfijning afspraken GRIPGROP.
• Beschikbaarheid van een actueel rampenopvangplan van RAV en GGD HM.
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Zorgcontinuïteit

Omschrijving

De GHOR heeft overeenkomsten met ziekenhuizen en huisartsenposten/kringen,
verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg over continuïteit van
zorg. De ketenpartners nemen maatregelen om de kwaliteit van hun zorgverlening onder
alle omstandigheden te garanderen. De informatie over de instelling en hun mate van
voorbereiding slaan zij op in de applicatie GHOR4all. De GHOR gebruikt deze informatie
in een crisissituatie.
De GHOR wil haar relaties en haar netwerk onderhouden, verstevigen en tevens
uitbreiden naar de GGZ-instellingen in de regio. De GHOR wil een blijvend interessant
aanbod bieden die tegemoet komt aan de actuele en veranderende behoefte van de
sector. Hiervoor organiseert de GHOR opnieuw 1 tot 2 kennisbijeenkomsten, waarvan
één met bestuurders. Met elke partner vindt een jaar/evaluatiegesprek plaats.
De GHOR is actief in het landelijk netwerk zorg continuïteit, waar initiatieven worden
genomen voor het ontwikkelen van een blijvend stimulerend aanbod voor de sector.

Toelichting en
ontwikkeling

In 2014 beschikt een groot deel van de ketenpartners over een zorgcontinuïteitsplan.
Invoering van de Wet langdurige zorg en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
heeft ingrijpende gevolgen voor de sector en tot een inkrimping van het aantal
instellingen ten gunste van het aantal personen dat langer thuis woont en/of thuis zorg
ontvangt. De groep ‘verminderd zelfredzamen’ zal hierdoor toenemen. Belangrijk is een
(landelijke) visie te ontwikkelen welke rol de VRHM en GHOR hebben naar de
verminderd zelfredzamen in crisisomstandigheden.
•
•

Beoogd resultaat

De GHOR heeft alle afspraken uitgevoerd zoals opgenomen in de overeenkomsten
over zorgcontinuïteit met ketenpartners.
80% van de ketenpartners heeft afspraken en acties over zorgcontinuïteit uitgevoerd
zoals vastgelegd in de schriftelijke afspraken met de GHOR.

Speerpunten:
• Afronden van de zorgcontinuïteitsplannen bij de zorgpartners.
• Oefenen van de zorgcontinuïteitsplannen door de zorgpartners.
• Op peil houden van kennis en motivatie bij partners over hun taken in zorg
continuïteit.
• Bijdragen c.q. het aanbieden van een interessant aanbod aan de zorgpartners ter
ondersteuning van hun taken in zorg continuïteit.
•
(Landelijke) visie ontwikkelen in 2015/2016 voor de rol van de GHOR naar de
verminderd zelfredzamen in crisisomstandigheden.
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Planvorming
Bijdragen aan planvorming en VRHM convenanten
Omschrijving

De GHOR draagt bij aan projecten die tot doel het opstellen van operationele plannen of
multi-convenanten.
Voorbereidingen voor het herzien van het regionaal crisisplan 2012-2015 zijn in 2014
gestart. De GHOR draagt zorg voor afstemming tussen (de herziening van) het
regionaal crisisplan en de monodisciplinaire processen acute zorg en publieke zorg.

Toelichting en
ontwikkeling

Het jaarplan MDOP 2015, en de hierin opgenomen projecten, is basis voor de bijdrage
van de GHOR. De GHOR adviseert de werkgroep MDOP op het gebied van
communicatie (over bijv. informatiekaarten).
De GHOR neemt deel aan de werkgroep MDI, die op verzoek van de werkgroep
adviezen geeft over informatievoorziening, zoals op het gebied van GIS, workflow en het
delen van documenten.

• Alle in 2015 opgeleverde plannen en projecten waaraan de GHOR een bijdrage heeft
•
Beoogd resultaat

geleverd, is in overeenstemming met het beleid en de taken van de GHOR.
Alle in 2015 opgeleverde VRHM-convenanten waaraan de GHOR een bijdrage heeft
geleverd, is in overeenstemming met het beleid en de taken van de GHOR.

Speerpunten:
• Bijdragen aan de herziening van het regionaal crisisplan en afstemming en
aansluiting ervan met de ketenpartners.
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Operationele (parate) organisatie
Operationele GHOR-functies
Omschrijving

Ca. 160 personen vervullen een operationele functie voor de GHOR. Van de 10
wettelijke GHOR-functies hebben vier functies een wettelijk verplichte opkomsttijd.
De GHOR HM werkt op basis van het in april 2013 door de Raad van DPG’en
vastgestelde Crisismodel GHOR. Het is een landelijk model voor de invulling van het
geneeskundig deel van het regionaal crisisplan. Het crisismodel fungeert alleen in
situaties van opschaling. Het model vergemakkelijkt bovenregionale samenwerking.
Belangrijke rollen in het crisismodel zijn de Algemeen Commandant Geneeskundige
Zorg, Hoofd Acute zorg, Hoofd Publieke zorg, Hoofd Informatievoorziening en Hoofd
Ondersteuning.

Toelichting en
ontwikkeling

In 2015 organiseert de GHOR opnieuw een bijeenkomst voor haar operationele
functionarissen en procesverantwoordelijkheden van GGD en RAV gericht op het
samenwerken in voorbereiding en inzet.
Bij een langdurige inzet loopt de GHOR HM het risico dat de beschikbaarheid aan
operationele functionarissen te gering is. Bovenregionale samenwerking zal dit risico
verkleinen.
De GHOR neemt deel aan de werkgroep MDNCW. Deze werkgroep bewaakt
dat de crisisprocessen van de verschillende partners op elkaar aansluiten. Ook vindt
behoeftestelling plaats richting functioneel beheer van LCMS.
De communicatieadviseur GHOR is tevens communicatieadviseur ROT; de
informatiemanager GHOR is tevens operationeel informatiemanager COPI.

Beoogd resultaat

• Aan operationele GHOR-functionarissen is actuele informatie ter beschikking gesteld,
nodig voor uitoefening van hun operationele functie.
• Het crisismodel GHOR is voor alle operationele GHOR-functies uitgewerkt en
vastgelegd in samenhangende werkwijzen.
• Afspraken zijn gemaakt voor bovenregionale samenwerking voor het leveren van
bijstand bij een langdurige opschaling.
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Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
Omschrijving

Toelichting en
ontwikkeling

Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door
opleiden, trainen en oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op
rampen en crisis.
Basis voor de activiteiten is het werkplan OTO van de VRHM 2015 en het werkplan
OTO GHOR 2015.
De onderstaande speerpunten zijn nieuwe werkwijzen voor zowel operationele
functionarissen als voor partners. Deze werkwijzen moeten worden uitgewerkt, verfijnd
en/of geoptimaliseerd. De werkwijzen voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand zijn
nog in ontwikkeling. De GHOR wil daarom 2 oefeningen organiseren in 2015, waarbij
zowel de oude situatie geoefend wordt (voor de instromers) als ook de nieuwe werkwijze
getest wordt en indien nodig bijgesteld.
De relatie tussen GRIP-GROP is globaal beschreven. Bij een inzet kan blijken dat
afspraken en werkwijzen (nog) niet efficiënt werken. Hetzelfde geldt voor de
taakafbakening en de werkafspraken tussen de GHOR-functionarissen.
• > 90% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend volgens de
jaarplanning OTO 2015 van de GHOR.
• > 90% van de opleidingen, trainingen en oefeningen, uitgevoerd in 2015, is door de
GHOR geanalyseerd en / of geëvalueerd.

Beoogd resultaat
Speerpunten:
• Veldoefeningen van procedures en afspraken Grootschalige Geneeskundige Bijstand
(zowel oude situatie als de nieuwe situatie)
• Oefenen van afspraken GRIP-GROP
• Oefenen en trainen van werkwijzen DPG-ACGZ-HIN-HON-OMAc.

Materieel en logistiek

Omschrijving

Materieel voor de uitvoering van een inzet moet goed functioneren, efficiënt en
toereikend zijn en gebruikers moeten goed zijn geïnstrueerd. Het gaat hierbij om
alarmerings- en communicatiemiddelen, beschermende kleding, piketvoertuigen, GNKc’s en legitimatie- en toegangsmiddelen.

Toelichting en
ontwikkeling

De nieuwe visie voor Grootschalig Geneeskundig Bijstand gaat in op 1 januari 2016. Tot
die datum beschikt de GHOR over twee GNK-c’s en voert de GHOR hiervan het beheer
en onderhoud.
Een betrouwbaar, veilig en efficiënt wagenpark is vereist voor het vervullen van de
wettelijke operationele functies met opkomstverplichting en de logistieke ondersteuning
hiervan.

Beoogd resultaat

• Materieel voor een inzet functioneert goed, bevordert veilig handelen van gebruikers
en het goed gebruiken is bekend bij gebruikers.
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Operationele inzet
Operationele inzet
Omschrijving

De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening
van rampen en crises. De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hier tot uiting.

Toelichting en
ontwikkeling

De GHOR analyseert en /of evalueert alle inzetten monodisciplinair. Zij streeft ernaar
ook leerervaringen en verbeteringen te halen en te borgen uit multidisciplinaire
evaluaties. De VRHM heeft hiervoor afspraken gemaakt.

Beoogd resultaat

• >95% van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-functionarissen bij GRIP-inzetten
(vanaf GRIP 1) voldoen aan de vastgestelde c.q. wettelijke verplichte opkomsttijden.
• >90 % van de geaccordeerde verbeteracties uit geëvalueerde GRIP-inzetten, die
monodisciplinair zijn geanalyseerd en / of geëvalueerd, is binnen de afspraken
gerealiseerd.
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2. Toelichting
Richtinggevend voor het voorliggende werkplan is het GHOR OTO- beleidsplan 2012-2015,
omdat:
de systematiek van opleiden, trainen en oefenen over een langere periode gewaarborgd
moet zijn, door de diverse activiteiten goed af te stemmen
het aan moet sluiten bij de mono- en multidisciplinaire OTO-beleidsplannen van de
voorgaande en huidige beleidsperiode
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten met een structureel karakter moeten worden
ingevoerd en geborgd.
Aanvullend op het GHOR OTO- beleidsplan 2012-2015:
De invoering van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s
heeft tot gevolg dat de kerntaken en competenties van de GHOR-functionarissen, die tot
nu toe werden gehanteerd, zijn gewijzigd. De veranderingen worden verwerkt in de OTOactiviteiten.
Andere van belang zijnde functies zijn:
•
Evaluator multidisciplinair oefenen
•
Procesmanager multidisciplinair oefenen
De Geneeskundige combinatie (GNK) wordt vervangen door een ander concept:
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).Vanaf september 2015 worden de OTOactiviteiten met betrekking tot de GNK uitgevoerd in samenhang met de invoering van het
GGB- concept
Vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft de GHOR een relatie met de
erkende reguliere zorginstellingen. Dit uit zich vooral in advisering, coördinatie en
ondersteuning van de zorginstellingen met betrekking tot OTO-plannen en –activiteiten in
relatie tot hun rampenopvangplan.

3. Implementatie en communicatie
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1. Inleiding
1.1. Beleid
Dit GHOR-OTO werkplan is de uitwerking van het (GHOR)-Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en
Oefenbeleidsplan 2010-2013 en het Beleidsplan GHOR.
Het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks geconcretiseerd in het monodisciplinaire opleidings-,
trainings- en oefenplan (=werkplan OTO) met bijbehorende uitvoeringsplanning.
Dit werkplan OTO is afgestemd met het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan
en op het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenwerkplan 2015.
In het monodisciplinaire plan zijn de multidisciplinaire OTO-activiteiten verwerkt.
In het werkplan GHOR zijn de speerpunten, succesfactoren en risico’s benoemd.

1.2. Omstandigheden van invloed op de inhoud van het beleid
Aanvullend op het (GHOR)-Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010-2013:
 De invoering van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s heeft tot
gevolg dat de kerntaken en competenties van de GHOR-functionarissen, die tot nu toe werden
gehanteerd, zijn gewijzigd. De veranderingen zijn verwerkt in de OTO-activiteiten.
 Doordat de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de GHOR is verschoven naar de Regionale
Ambulance Voorziening (RAV) en naar de Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD), wordt de
aansturing van de processen in de Acute Geneeskundige Zorg en in de Publieke
Gezondheidszorg veranderd. Hiertoe zijn landelijk nieuwe functies ontwikkeld. De GHOR Hollands
Midden zorgt vanaf 2013 door middel van opleiden en trainen dat de betrokken functionarissen
volgens de nieuwe structuren kunnen werken. De opleidingen van de huidige functionarissen
worden in 2015 afgerond. Dit betreft:
o Algemeen Commandant Gezondheidszorg
o Hoofd Informatie
o Hoofd Ondersteuning.
 De Geneeskundige combinatie (GNKc) is aan veranderingen onderhevig. Naar verwachting is er
per 2016 een systeem van Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Evenals in 2014 worden de
OTO-activiteiten in 2015 met betrekking tot de GNKc nog gebaseerd op de huidige regelgeving.

1.3. Omstandigheden van invloed op de uitvoering van het beleid








De Wet Veiligheidsregio’s en het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s worden gereviseerd. De
huidige praktijk sluit niet aan op de huidige wet- en regelgeving. Onder andere functiebenamingen
en functie inhoud zijn aan veranderingen onderhevig.
Door natuurlijk verloop zullen in 2015 minstens twee Officieren van dienst Geneeskundig de
dienst verlaten en moeten ambulanceverpleegkundigen worden opgeleid en getraind tot OvDG.
De invoering van Politie-eenheden leidt ertoe dat de Veiligheidsregio’s Hollands Midden en
Haaglanden anders en nauwer moeten samenwerken. Dit heeft ook consequenties voor de taken
en taakverdeling in opgeschaalde situaties. Vooralsnog wordt bij OTO-opleidingen aandacht
besteed aan de onderlinge verschillen en wordt op de vastgestelde werkwijzen geïnstrueerd.
De overgang van de Meldkamer Ambulance Zorg van Hollands Midden naar De Yp, heeft
gevolgen voor de werkwijzen van de Coördinator Gewondenvervoer. Door training wordt hieraan
aandacht besteed.
De Slachtoffer Informatie Systematiek is in 2014 geïmplementeerd. Dit uit zich in OTO-activiteiten
met ziekenhuizen, ambulancevoorziening en gemeenten. Het gebruik van Zorgmail wordt
regelmatig getraind met de ziekenhuizen.
De convenanten die de Veiligheidsregio heeft afgesloten, worden in multidisciplinair verband
geïntroduceerd door middel van themabijeenkomsten en informatiekaarten. De uitwerkingen van
de convenanten met de zorginstellingen in de witte kolom, worden opgenomen in werkafspraken
en in het operationele boekje. Door middel van OTO-activiteiten worden de werkafspraken getest
en benadrukt.
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De te gebruiken netwerken en informatiebronnen veranderen voortdurend. Waar nodig worden
deze veranderingen meegenomen in trainingen.
De overdracht van procesverantwoordelijkheden aan de RAVHM en de GGDHM vond op 6 januari
2014 plaats. De GHOR behoudt een adviserende, regisserende en coördinerende rol ten aanzien
van de uitvoering.

1.4. Evaluatie voorgaande jaren
De realisatie van voorgaande werkplannen is geëvalueerd. Uit deze evaluaties en die van de OTOactiviteiten afzonderlijk, zijn verbeterpunten naar voren gekomen ten aanzien van de deelnemers, de
deelnemende teams, de planvorming en van de OTO-activiteiten zelf.
De verbeterpunten die onder verantwoordelijkheid vallen van het GHOR-bureau zijn grotendeels
gerealiseerd, enkele verbeteringen worden in 2015 uitgevoerd.
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2. GHOR-OTO in Hollands Midden

2.1. Doelgroep en Doelen
2.1.1. Doelgroep
Hierna zijn in alfabetische volgorde alle functies genoemd die tot een doelgroep behoren van het
OTO-werkplan GHOR.
De benaming van de functies is volgens het Crisismodel GHOR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (was Hoofd Sectie GHOR)
Ambuteamchauffeur
Ambuteamverpleegkundige
Coördinator GewondenVervoer
Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Hoofd Acute Gezondheid
Hoofd GewondenNest
Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (was Staffunctionaris GHOR)
Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (was Hoofd Actiecentrum GHOR)
Hoofd Publieke Gezondheidzorg
Officier van Dienst Geneeskundig
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid
Operationeel Medewerker Actiecentrum GHOR
PSHOR-Kernteamlid
PSHOR-Leider Kernteam
PSHOR-Leider Psychosociaal Opvangteam
PSHOR-Medewerker Psychosociaal Opvangteam
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, lid
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, Teamleider

ACGZ
AMBU-CH
AMBU-VPK
CGV
GAGS
HAG
HGN
HIN-GZ
HON-GZ
HPG
OvD-G
ODPG
OMAc
PSHOR-KT-lid
PSHOR-LKT
PSHOR-LPO
PSHOR-MPO
SIGMA
SIGMA-TL

De taken van de in het Besluit personeel veiligheidsregio’s genoemde functie Commandant van
Dienst Geneeskundig zijn door de GHOR Hollands Midden toegevoegd aan het takenpakket van de
Officier van Dienst Geneeskundig. De OTO-activiteiten voor de OvDG zijn dan mede gericht op de
CvDG-taken.
Daarnaast zijn nadrukkelijk betrokken bij de GHOR OTO-activiteiten:
•
•

OTO-functionaris GHOR-bureau
Rijvaardigheidsinstructeur

OTO-GHOR
RIJVI

Multidisciplinaire OTO-functies volgens het Besluit personeel veiligheidsregio’s, waarbij de GHOR
belang heeft:
•
•
•
•
•
•

Evaluator multidisciplinair oefenen
Procesmanager multidisciplinair oefenen
Informatiemanager
Informatiecoördinator
Plotter
Communicatieadviseur ROT

EV-MDO
PMO
IMM
IMC
IMP
COMM-ADV

2.1.2. Doel van het product Opleiden, trainen en oefenen
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Op het vereiste niveau opgeleid, getraind en geoefend zijn van vakbekwame GHOR-functionarissen
die tijdens een grootschalig incident in samenwerking met alle partners (politie, brandweer,
gemeenten, GHOR en zorginstellingen) adequaat optreden.

2.1.3. Doel van het OTO-werkplan
Een vertaling van het beleid in concrete geplande activiteiten met de daarbij benodigde financiële
middelen.

2.1.4. In 2015 uit te voeren activiteiten
Uitvoeren van het Monodisciplinaire Opleidings-, Trainings- en Oefenwerkplan 2015.
Uitvoeren van het Multidisciplinaire OTO-werkplan 2015.
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten wordt extra aandacht besteed aan:
deelname aan de intensieve multidisciplinaire operationele oefenperioden;
deelname aan maximaal drie, voor de witte kolom realistische en leerzame, lokale oefeningen;
trainen van de (pre)hospitale fase;
het op strategisch en tactisch niveau blijven trainen in netcentrisch werken;
structureel adviseren van de partners in het Regionaal Overleg Acute Zorg (Traumaregio WestNederland) op het gebied van OTO-activiteiten;
optimaal gebruik maken van het vakbekwaamheidsmanagementsysteem en aansluiting met
multidisciplinair gehanteerde systemen;
blijven betrekken van de Meldkamer Ambulancezorg in opleidingen, trainingen en oefeningen;
implementeren van het multidisciplinaire proces van evaluatie tot een onderdeel van het
systematisch evalueren bij de GHOR, dit met inachtneming van bestaande werkwijzen bij de
GHOR;
het toepassen van observeren, evalueren en verbeteren van individuele competenties van
GHOR-functionarissen, zodanig dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving;
het conform het Besluit- en de Regeling personeel veiligheidsregio’s uitvoeren van de OTOactiviteiten gericht op de inhoud van de GHOR-functies;
het conform de convenanten met externe partners verstrekken van OTO-adviezen.

2.2. Behoefteanalyse
De monodisciplinaire behoeften komen voort uit het verbeteroverzicht dat door de GHOR wordt
bijgehouden.
Dit verbeteroverzicht bevat
• aandachtspunten uit opleidingen, trainingen, oefeningen die in OTO-activiteiten kunnen worden
vertaald.
• behoeften die de beleidsmedewerkers planvorming signaleren.
• wensen die operationele GHOR-functionarissen hebben geuit en die tot verbetering van het
functioneren kunnen leiden.
De multidisciplinaire behoeften staan in het Multidisciplinaire werkplan beschreven en de GHOR sluit
hierbij aan.
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3. Opleiden

3.1. Planning GHOR monodisciplinair
GHOR-functiegerichte opleidingen zijn gepland om alle GHOR-functionarissen op eenzelfde
basiskwaliteit van vakbekwaamheid te brengen.
In 2015 zijn opleidingen gepland voor functionarissen die sinds kort in het werkveld van de GHOR
werkzaam zijn en nog geen functiegerichte opleiding hebben gevolgd.
Daarnaast zijn bij- en nascholingen gepland voor functionarissen die maximaal 30 maanden geleden
hun laatste functiegerichte opleiding hebben gevolgd.
Aan opleidingen of nascholingen voor de functies OvDG, HIN, HON en ACGZ wordt door betreffende
GHOR functionarissen deelgenomen.

3.2. Planning multidisciplinair
De in het multidisciplinair werkplan opgenomen opleidingen worden, waar van toepassing, gevolgd.

4. Trainen en oefenen

4.1. Planning monodisciplinair
Belangrijke uitgangspunten voor het trainen en oefenen zijn de geformuleerde processen, de
organisatie, de verantwoordelijkheidsverdeling, de taken en de competenties.
Deze zijn aan verandering onderhevig en voor een deel nog niet volgens wet- en regelgeving ingericht
en vastgesteld.
Zodra duidelijk is hoe deze uitgangspunten luiden, kan met de implementatie hiervan een aanvang
worden gemaakt. Belangrijk onderdeel van deze implementatie is opleiden, trainen en oefenen.
Vooralsnog wordt bij monodisciplinair trainen en oefenen voortgeborduurd op de uitgangspunten van
de veranderde wet- en regelgeving.
In 2015 zijn trainingen en oefeningen gepland waarin de informatie uitwisseling met zorginstellingen
ontwikkeld, uitgeprobeerd en getest wordt.

4.2. Planning multidisciplinair
In het multidisciplinair OTO werkplan 2015 zijn oefeningen en trainingen opgenomen, waarbij de
GHOR aansluit met monodisciplinaire doelen en deelnemers.
Voor voorbereiding, uitvoeringsbegeleiding en evaluatie van de multi-OTO-activiteiten is de bijdrage
van de GHOR in 2015 op hetzelfde niveau als in 2014 (maximaal 600 mensuur).

5. Kwaliteit en innovatie

5.1. Uitwerking OTO-activiteiten
Bij de start van de voorbereiding van iedere OTO-activiteit wordt een checklist voor de uitwerking van
OTO-activiteiten volgens een vast format ingevuld en gedurende de voorbereiding, uitvoering en
nazorg bijgehouden. Hiermee worden de activiteiten systematisch vastgelegd en geborgd.
Daarnaast zijn er voor oefeningen gedetailleerde draaiboeken.
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5.2. Draagvlak
Voor iedere OTO-activiteit is de opdracht aan de voorbereiders:
• Informeer het management en de betrokkenen tijdig over de geplande activiteiten.
• De invulling van de planning per dag is uiterlijk 13 weken voor de uitvoeringsdatum gereed
i.v.m. het inroosteren van de betrokken functionarissen.

5.3. Evaluaties
Evalueren is minstens zo belangrijk als het doen zelf. Daarom wordt er bij de OTO-activiteiten van de
GHOR veel aandacht besteed aan de evaluaties.
Er wordt geëvalueerd door:
Deelnemers zelf
Oefenstaf
Observatoren
Evaluatoren
Deze evaluaties worden door het GHOR-bureau verzameld en verwerkt in een evaluatierapport.
De eruit voortvloeiende verbeterpunten worden geborgd in het kwaliteitssysteem van de GHOR.
De bureaumedewerkers met een sleutelfunctie worden ingezet als waarnemer bij oefeningen met
kolompartners in eigen en in andere regio’s.
De crisiscoördinatoren van ziekenhuizen, huisartsenposten en GGD kunnen worden uitgenodigd om
bij oefeningen van GHOR-functionarissen te observeren en bijdragen te leveren aan de evaluatie.

5.4. Verbeterpunten
De uit OTO-activiteiten voortkomende verbeterpunten worden geborgd door ze op te nemen in een
overzicht van verbeterpunten.
Een verbeterpunt kan gericht zijn op
De deelnemende teams aan een OTO-activiteit
De OTO-activiteit op zichzelf; als proces van voorbereiding en uitvoering
De operationele plannen en procedures.
De verbeterpunten van de individuele deelnemers worden geborgd in het
vakbekwaamheidsmanagementsysteem.
De verbeterpunten ten aanzien van operationele plannen en procedures worden conform het “Proces
monitoren, evalueren en verbeteren” verwerkt.
Het overzicht van verbeterpunten wordt geraadpleegd bij het opstellen van het OTO werkplan en
wordt bij het organiseren van een nieuwe OTO-activiteit geraadpleegd om aspecten die van
toepassing zijn, in de activiteit op te nemen.

5.5. Vakbekwaamheidsregistratie en -management
De planning, voorbereiding, deelname en resultaten van alle OTO-activiteiten worden geregistreerd en
daarmee geborgd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS).

5.6. Veiligheid
In opleidingen, trainingen en oefeningen wordt veel aandacht besteed aan de eigen veiligheid van de
GHOR-functionarissen.
Te denken valt aan gevaarlijke stoffen, rijvaardigheid en no-play procedure.
De CBRNe-stoffen staan op nationaal niveau zeer in de belangstelling. GHOR HM heeft voor de
sleutelfunctionarissen reeds veel OTO-activiteiten uitgevoerd.
In bijscholingen blijft CBRNe een belangrijk onderwerp.
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5.7. Ontwikkeling OTO-functionarissen
Gezien de taak van de GHOR om de geoefendheid van de zorginstellingen te monitoren in opdracht
van de Voorzitter van de Veiligheidsregio, worden de OTO-functionarissen en andere GHORbureaumedewerkers hierin geschoold en getraind volgens het vastgestelde beleid rondom monitoring.

6. Implementatie nieuwe plannen en procedures
Wanneer implementatie van een nieuw plan of procedure in het lopende werkplan past, wordt dit
opgenomen in de (voorbereiding van) OTO-activiteiten.
Wanneer er extra inzet moet worden geleverd, worden prioriteiten herschikt.

7. Advisering over opleiden, trainen en oefenen
De overdracht van verantwoordelijkheden van de GHOR-HM naar de GGD-HM en RAV-HM, heeft
geleid tot een meer adviserende rol bij het organiseren van OTO-activiteiten voor deze partners.
Het GHOR-bureau heeft aandacht voor de zorginstellingen in ROAZ-verband en voor de RDOG
partners. Dit uit zich vooral in advisering van de zorginstellingen in de witte kolom met betrekking tot
hun informatiemanagement (GHOR4all) en OTO-plannen en –activiteiten. In de convenanten met
zorginstellingen is een paragraaf gewijd aan opleiden, trainen en oefenen. Als een instelling voor
Verpleging of Verzorging een rampen opvangplan heeft, vereenvoudigt dit de advisering over OTO.

8. Financiën en capaciteit

8.1. Kosten
De kosten voor OTO-activiteiten in 2014 zijn binnen het beschikbare budget begroot.
Budget materiële kosten OTO, inclusief BTW

€ 249.220

Voor de instroom van nieuwe Officieren van Dienst Geneeskundig bedraagt de bestemmingsreserve
van 2014 – 2018 totaal € 192.000.
In de detacheringkosten is een bedrag geraamd voor oefeningen in ROAZ-verband.
De eigen uren, van bij deze ROAZ oefeningen betrokken GHOR-functionarissen, vallen buiten het
VWS subsidiebeleid.

8.2. Sleutelfunctionarissen
De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij
een beroep doet bij opschaling. De menskracht en expertise betrekt de GHOR uit het GHOR-bureau
en van:
 de Regionale AmbulanceVoorziening Hollands Midden
 de Meldkamer Ambulancezorg van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
 de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Hollands Midden
 de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 het Nederlandse Rode Kruis

10
Versie 0-2

8.3. Partijen in de witte kolom, die sleutelfunctionarissen leveren
Er zijn meerdere instellingen en organisaties die functionarissen leveren.
In het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS) zijn alle namen van de GHORsleutelfunctionarissen opgenomen. Deze functionarissen nemen deel aan de OTO-activiteiten.

9. Inzet buiten de in het werkplan opgenomen activiteiten
In dit werkplan wordt weergegeven welke OTO-activiteiten gerealiseerd worden binnen het daartoe
beschikbare budget. Indien er extra budget beschikbaar komt, kunnen andere OTO-activiteiten
worden georganiseerd. Aandachtspunt is de beschikbare capaciteit voor organisatie en deelname.
Als er capaciteit wordt gevraagd ten behoeve van oefeningen die niet in de regionale mono- en
multidisciplinaire werkplannen zijn opgenomen, dan vallen deze buiten de reguliere plannen en
budgetten en komen onder deze paragraaf.

10. Kritische succesfactoren
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten volgens dit werkplan zijn enkele kritische succesfactoren te
benoemen die nauwelijks door de GHOR zijn te beïnvloeden.
 De verdere organisatieontwikkeling van de Politie Eenheid Den Haag kan tot wijziging in de
uitvoering van het multidisciplinair OTO- werkplan leiden en is daarmee van invloed op de
uitvoering van een deel van dit monodisciplinair werkplan.
 De Meldkamer Ambulancezorg kan de werkwijze van de functie Coördinator Gewonden Vervoer
moeten wijzigen als gevolg van de samenvoeging met de meldkamer Haaglanden.
 Het beleid en de taakverdeling met betrekking tot de coördinatie gewondenvervoer rondom de
werklocaties meldkamer en rampterrein, moet zijn vastgesteld en geïmplementeerd.
 De mate waarin het GHOR-bureau bijdraagt aan ontwikkelingen binnen de GGD en RAV kan de
realisatie van dit plan beïnvloeden.

11. Jaarplanning
De jaarplanning, waarin opleidingen, trainingen en oefeningen zijn ingepland, wordt aan de hand van
dit OTO-werkplan opgesteld en actueel gehouden. In de jaarplanning worden de geraamde uren voor
deelname aan de OTO-activiteiten opgenomen.
Jaarkalender
In de kalender hierna zijn de datums weergegeven waarop de GHOR-HM geen collectieve
opleidingen, trainingen en oefeningen organiseert. Deze data omvatten weekenden, schoolvakanties,
nationale feestdagen en grote evenementen in de regio.
In principe wordt op die datums tevens niet deelgenomen aan door anderen georganiseerde OTOactiviteiten. Individuele deelnemers worden in overleg wel ingepland.
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operationele oefendagen in Weeze
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Lid Opvangteam Psychosociale hulpverlening

Leider Opvangteam Psychosociale hulpverlening

Lid Kernteam Psychosociale hulpverlening

Leider Kernteam Psychosociale hulpverlening

SIGMA teamlid

SIGMA teamleider

Ambuteam lid

Hoofd Gewondennest

Coördinator Gewondenvervoer

Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Officier van Dienst Geneeskundig *

Commandant van Dienst Geneeskundig *

Operationeel Medewerker Actiecentrum GHOR

Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg

Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

Operationeel Directeur Publieke Gezondheid

In 2015 worden de hieronder genoemde functionarissen betrokken bij door de GHOR-HM
georganiseerde OTO-activiteiten:
opleiden
trainen
oefenen
Wettelijk verplichte GHOR-functie
X X
X X X X
X X
X
X
Overige GHOR-functies
X
X
X X X
Bij de GHOR betrokken functie
X
Betrokkenheid bij proces
AGZ
X X X X X
X X X X X X X
MMK
X X X X X
X X
IZB
X X X X X
GOR
X X X X X
X
PSH
X X X X
X
X X X
IM
X X X
Lid van multi-team
RBT
X
BT
X
ROT
X X
CoPI
X X
GMK
X
Lid van mono-team
AC-GHOR
X X X
MKA
X
Ambuteam
X X
SIGMA
X X
GNK-c
X X X X
KT-PSH
X X
OT-PSH
X
Functie-naam
X

X

X
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OT-PSH

LOT-PSH

KT-PSH

LKT-PSH

SIGMA

SIGMA-TL

Ambuteam

HGN

CGV

GAGS

OvD-G

CvD-G

OMAc

HON-GZ

HIN-GZ

ACGZ

ODPG

Functie afkorting

In 2015 worden de hieronder genoemde functionarissen betrokken bij door de GHOR-HM
georganiseerde OTO-activiteiten:
opleiden
trainen
oefenen
Wettelijk verplichte GHOR-functie

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proces Manager Oefenen

X

Evaluator

X

Observator

X

Verpleegkundige Mobiel Medisch Team

X

X

Centralist Meldkamer Ambulancezorg

Plotter

Informatiecoördinator

Informatiemanager

X

Loodspostfunctionaris

Ambulancechauffeur

Ambulanceverpleegkundige

Arts Infectieziektenbestrijding

Bij de GHOR betrokken functie
X
X
X
Betrokkenheid bij proces
AGZ
X
X
MMK
IZB
X
GOR
PSH
IM
Lid van multi-team
RBT
BT
ROT
CoPI
GMK
Lid van mono-team
AC-GHOR
X
MKA
Ambuteam
X
SIGMA
GNK-c
KT-PSH
OT-PSH
Functienaam

Arts Mobiel Medisch Team

Overige GHOR-functies
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PMO

LME

OBS

MMT-VPK

MMT-A

MKA

IMP

IMC

IMM

LPF

ACH

AVPK

IZB

Functie
afkorting
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B.7

1. Samenvatting
Vanuit het Veiligheidsberaad is aan alle veiligheidsregio’s advies gevraagd op het voornemen van het
ministerie van Veiligheid en Justitie om over te gaan tot het uitfaseren van het waarschuwings- en
alarmeringssysteem (WAS) per 1 januari 2018. Het Dagelijks Bestuur kan instemmen met dit
voornemen.

2. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Uitfasering WAS
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum

E.Seugling/L. Weber
2 april 2015

B.7

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft op 29 januari jl. ingestemd met het advies van het Veiligheidsberaad over
de uitfasering WAS per 1 januari 2018 en dit besluit kenbaar gemaakt aan het Veiligheidsberaad.
Het ministerie van V&J heeft het voornemen geuit het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem
(WAS) per 1 januari 2018 uit de lucht te halen (uit te faseren). Het onderhoudscontract van het Rijk
eindigt op die datum. De portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad heeft
gevraagd een standpunt van onze regio te vernemen op dit voornemen.
Bij het opstellen van het advies zijn de volgende thema’s meegenomen:
• Het WAS wordt, landelijk gezien, één à twee keer per jaar ingezet.
de huidige onderhouds- en beheerskosten bedragen jaarlijks bijna vier miljoen euro.
• De drempel voor een daadwerkelijke inzet van het WAS blijkt hoog te zijn.
• Het WAS wordt door experts crisiscommunicatie als een te grof alarmeringsmiddel ervaren, met
modernere alarmerings -en communicatiemiddelen kan gerichter gealarmeerd en geïnformeerd
worden.
• Deze communicatiemiddelen zijn op dit moment nog onvoldoende bekend en/of afhankelijk van
internet en telefonie-infrastructuur om de WAS één op één te kunnen vervangen. In de periode tot
2018 moet hier aandacht voor zijn.
• Het WAS heeft slechts één vaststaand handelingsperspectief namelijk: Ga naar binnen, sluit
ramen en deuren, schakel mechanische ventilatie uit en luister naar de calamiteitenzender. Uit
onderzoek is gebleken dat burgers verkeerd gedrag vertonen na activering WAS: gaan buiten
kijken i.p.v. de impliciete boodschap van de WAS-alarmering op te volgen.
Op basis van het bovenstaande is het dagelijks bestuur van mening dat voldoende alternatieve
middelen voorhanden zijn om de bevolking te alerteren en informeren bij een calamiteit.

Wel vraag het bestuur bij de minister aandacht voor de conclusies van de halfjaarlijkse testen van NL
Alert waaruit blijkt dat de dekking en bekendheid van het communicatiemiddel nog aandacht
behoeven. Het uitbreiden van die test naar het maandelijks testen op de eerste maandag van elke
maand om 12.00 uur, conform de huidige testcyclus van de WAS-palen, kan hiervoor een goed
middel zijn.
Het dagelijks bestuur staat verder positief tegenover de door de minister in zijn brief genoemde
voorgenomen activiteiten om de nieuwe alertering- en communicatiemiddelen toekomstbestendig te
maken.

4. Implementatie en communicatie
Het Veiligheidsberaad is op de hoogte gebracht van het standpunt van het dagelijks bestuur.

5. Bijlagen
- Brief portefeuillehouder Informatievoorziening Veiligheidsberaad d.d.11 november 2014
- Brief VenJ d.d. 22 oktober 2014
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B.8

1. Samenvatting voorstel
Het beleid rond huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt vorm op het niveau van Hollands
1
Midden. Het Bestuurlijk overleg huiselijk geweld dat is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit
zorg en veiligheid ontwikkelt beleidsvoorstellen die aan Veiligheidsregio, RDOG of andere
besluitvormende gremia kunnen worden voorgelegd. Op verzoek van het Bestuurlijk overleg
huiselijke geweld en kindermishandeling wordt de evaluatie van Aware en het conceptverslag van het
Bestuurlijk overleg van 10 november ter kennis gebracht van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Huiselijk geweld

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten
2 april 2015

B.8

Bijlage(n):

3

Portefeuille:

M. van der Velde (DB)
J. Bernsen (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Het beleid rond huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt vorm op het niveau van Hollands
2
Midden. Het Bestuurlijk overleg huiselijk geweld dat is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit
zorg en veiligheid ontwikkelt beleidsvoorstellen die aan Veiligheidsregio, RDOG of andere
besluitvormende gremia kunnen worden voorgelegd. Op verzoek van het Bestuurlijk overleg
huiselijke geweld en kindermishandeling worden bijgaande stukken ter kennis gebracht van de
Veiligheidsregio en de RDOG:
- De evaluatie van het veiligheidssysteem Aware voor slachtoffers van bedreiging en stalking
- Het conceptverslag van het Bestuurlijk overleg van 10 november jl.
Evaluatie veiligheidssysteem Aware in Hollands Midden
1

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, 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).

2

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, 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).

In Hollands Midden is in het voorjaar van 2012 gestart met het aanbieden van Aware-trajecten. Aware
staat voor Abused Women’s Active Response Emergency. Het is een alarmeringsprogramma waarbij
politie en hulpverlening nauw samenwerken bij situaties van stalking (belaging) en huiselijk geweld.
Doel van Aware is om mensen die slachtoffer zijn van belaging weerbaar te maken opdat zij weer grip
krijgen op hun leven. Het project is in eerste instantie gestart voor de duur van twee jaar en blijft in
principe na die periode beschikbaar tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen.
Deelnemende partijen zijn de poltie-eenheid Den Haag, vrouwenopvang Rosa Manus, Kwintus
Vrouwenopvang Midden-Holland en GGD/steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden. De
uitvoeringsuren door politie, vrouwenopvang en steunpunt huiselijk geweld zijn budgettair neutraal
ingevoerd. De projectkosten worden bekostigd uit de reguliere subsidie aan het steunpunt huiselijk
geweld Hollands Midden en een eigen bijdrage van de deelnemers.
In de afgelopen twee jaar zijn in totaal 17 aanmeldingen gedaan voor een Aware-traject. Vijftien
aanmeldingen hiervan, die afkomstig zijn uit tien verschillende gemeenten, zijn positief geïndiceerd
voor een Aware-traject. Bij de 15 trajecten waren 28 minderjarige, thuiswonende kinderen betrokken.
Met name politie en vrouwenopvang melden slachtoffers aan.
Uit de evaluatie blijkt dat Aware beantwoordt aan de behoefte van slachtoffers van belaging/stalking
en huiselijk geweld. Deelnemende partijen zijn zeer tevreden over de methodiek, opbrengsten en
onderlinge samenwerking. Uiteraard is ook een aantal aanbevelingen genoemd. Eén daarvan is te
onderzoeken of Aware ook ingezet kan worden voor een bredere groep slachtoffers zoals
bijvoorbeeld loverboyslachtoffers die los proberen te komen van hun pooiers). De aanbevelingen
worden verder uitgewerkt en opgepakt. De evaluatie is opgenomen in de bijlage.
Conceptverslag Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld regio Hollands Midden van 10 november 2014
Tijdens het overleg is onder andere mevrouw Van der Velde welkom geheten als nieuw lid van het
Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld namens de VRHM. Ook is ingegaan op de achtergrond en
actuele stand van zaken rond de vorming van Veilig Thuis, de nieuwe, landelijke naam voor het
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast was de evaluatie van Aware
onderwerp van gesprek. Het conceptverslag is opgenomen in de bijlage.

4. Implementatie en communicatie
De aanbevelingen uit het evaluatierapport over Aware worden opgepakt.

5. Bijlagen
-

Conceptverslag Bestuurlijk overleg huiselijk geweld regio Hollands Midden van 10 november
2014.
Twee jaar Aware in Hollands Midden; oplegnotitie en evaluatierapport.
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B.8 bijlage 1
Conceptverslag Bestuurlijk overleg huiselijk geweld regio Hollands Midden
van 10 november 2014
Aanwezig:
mw. R. van Gelderen (vz), wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn (centrum)gemeente Leiden
mw. L. Werger, wethouder Zorg en Welzijn, Jeugd en Sport, Gouda
mw. L. Bloemen, burgemeester Zoeterwoude
dhr. S. de Gouw, directeur GGD
mw. J. van Schoonderwoerd den Bezemer, officier van Justitie van Openbaar Ministerie
mw. A. Geerlings, regionaal beleidsmedewerker HG, Politie, (namens de districtchef)
mw. M. Suijker, directeur Rosa Manus
mw. M. Cornelissen vervangt directeur B. van Eijk, Vrouwenopvang Kwintes
dhr. R. Verkuylen, directeur Kwadraad
mw. A. Martens, manager Steunpunt Huiselijk Geweld HM, GGD Hollands Midden
mw. A. van Zeijl, (secretaris) beleidsmedewerker huiselijk geweld gemeente Leiden
Iets later: mw. M. van der Velde

1. Opening Welkom aan nieuwe leden van het overleg
De samenstelling van het overleg kent na de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar diverse
wijzigingen. De voorzitter heet iedereen welkom en er volgt een korte kennismakingsronde.
2. Verslag van 11 november 2013
De brainstorm heeft opgeleverd dat aan de leden van het BO HG het voorstel is gedaan en werd
onderschreven dat het BO een permanente uitbreiding krijgt met de belangrijkste kernpartners
vrouwenopvang en Kwadraad.
Mw. Bloemen vraagt of de besluiten bij agendapunt 7 Effectevaluatie Wet tijdelijk huisverbod nu al
iets specifieks vragen van de verschillende gemeenten. Dat is niet het geval. Er wordt gewerkt
aan een document waarin de rolverdeling en de kosten tussen centrumgemeente en
regiogemeenten nader wordt uitgewerkt.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Mededelingen
• Mw. Martens maakt melding van publicatie van ‘Niet Pluis’. Het is gericht op betere signalering
van misstanden, zoals dementie, eenzaamheid en geweld in huiselijke kring door lager
opgeleiden. Het aanbod bestaat uit twee boekjes; een trainingsprogramma met insturctie DVD
en een voor het management van organisaties. Benadrukt wordt dat het belangrijk is dit
aanbod ook landelijk onder de aandacht te brengen. Mw. Martens laat weten dat hier in
voorzien wordt.
• Mw. Suijker meldt de stichting Het Vergeten Kind (voormalige stg. Guusje Nederhorst) dat
opkomt voor kinderen in achterstandssituaties, zoals kinderen in opvangcentra, bij Rosa
Manus opnamen heeft gemaakt voor een televisie uitzending op 27 oktober jl.
• Dhr. De Gouw meldt dat voor de Politie Eenheid Den Haag een burgemeestersoverleg wordt
voorbereid over de decentralisaties in relatie tot veiligheid. De inzet is vooral vanuit het
Veiligheidshuis. In de presentatie zal ook aandacht zijn voor Veilig Thuis en het Meldpunt Zorg
en Overlast.
• Het OM organiseert in het kader van de Week van Kinderen Veilig op 20 november as. een
netwerkzitting op het Paleis van Justitie in Den Haag. Mw. Van Schoonderwoerd zegt toe de
uitnodiging aan dit overleg toe te sturen. Iedereen is welkom.
• Uitwerking regiovisie: Er wordt op aangedrongen om ketenpartners en wijkteams uitdrukkelijk
een plaats te geven in de uitwerking.
• Er is waardering voor de raadsledenbrief. Goed om de gemeenteraden en colleges periodiek
actief te informeren.
• De stagiaire die onderzoek zal doen naar het gebruik van de meldcode wordt aangesteld
onder verantwoordelijkheid van de manager SHG van de GGD.
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4. Vorming Veilig Thuis
Mw. Martens schetst de achtergrond en actuele stand van zaken rond de vorming van Veilig
Thuis, zoals nu de landelijke nieuwe naam is voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling. Een korte weergave van de zaken die werden aangestipt:
- Het logo is bekend en per 1 januari 2015 wordt er een landelijk telefoonnummer in gebruik
genomen
- Er is vertrouwen in dat Veilig Thuis in deze regio op 1 januari as. van start kan. Aan de
belangrijkste voorwaarden hiervoor is voldaan, maar er is nog veel te doen. heikele punten
zijn huisvesting, ICT en dossieroverdracht. Een aantal zaken zal niet voor 1 januari geregeld
zijn. Zo zal o.a. voorlopig nog gewerkt worden met twee gescheiden automatisering systemen
en is Corv voor het berichtenverkeer van justitie en politie, waarschijnlijk nog niet volledig
operationeel.
- In de uitwerking wordt aangesloten bij het landelijk handelingsprotocol dat recent definitief is
vastgesteld. Ook de handreikingen van het landelijk ondersteuningsprogramma Veilig Thuis
worden zoveel mogelijk benut.
- Belangrijke uitgangspunten zijn; belangen van kinderen gaan voor, privacy moet goed
geregeld zijn en Veilig Thuis richt zich primair op veiligheid in huiselijke kring.
- Veilig Thuis en het Meldpunt Zorg en Overlast gaan intensief samenwerken door de
werkprocessen op elkaar af te stemmen. De afzonderlijke telefoonnummers blijven daarbij in
gebruik.
- Kernboodschap van Veilig Thuis, zoals landelijk geformuleerd:
Veilig Thuis! Voor iedereen, kinderen, volwassenen en ouderen, slachtoffer en pleger die hulp
nodig heeft. Omdat ze niet in harmonie met elkaar leven. Omdat ze er niet op eigen kracht
uitkomen. Veilig Thuis biedt een helpende hand. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en
zet mensen in beweging. Veilig Thuis kan dit alleen in samenwerking met andere partijen. Dat
vraagt om zorgvuldig handelen, transparantie en samen patronen doorbreken. Veilig Thuis
biedt perspectief op een verbeterde situatie, verwijst door waar nodig en creëert openingen
waardoor mensen weer toekomst hebben.
- De samenwerking met lokale teams/ wijkteams is een belangrijk aandachtspunt, dat geldt
zowel voor de processen van wijkteam naar Veilig Thuis als omgekeerd.
De financiering van Veilig Thuis Hollands Midden kent twee geldstromen. Het gaat om een
budget uit de middelen Jeugd voor het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
en om de middelen van de centrumgemeenten Gouda en Leiden voor het voormalig Steunpunt
Huiselijk Geweld (SHG).
In de regio Midden Holland en de regio Holland Rijnland is door het PHO een notitie aangenomen
om in de aansturing van Veilig Thuis de centrumgemeenten een leidende rol te geven in het
maken van afspraken over te leveren diensten en prestatie indicatoren.
De huidige overleg structuur met een Regionaal Beleidsoverleg en een Bestuurlijk Overleg is
daarbij tot nu toe heel waardevol gebleken. Het Bestuurlijk Overleg HG is geen besluitvormend
orgaan, maar bereid voorstellen voor die aan Veiligheidsregio, RDOG of andere besluitvormende
gremia kunnen worden voorgelegd. Dat willen we graag behouden. Het is belangrijk dit aan de
colleges van B&W in de regio voor te leggen. Hiertoe zal een voorstel worden opgesteld.
Besluit:
Er wordt een voorstel opgesteld voor om de Colleges in Hollands Midden over het behoud van de
bestaande overlegstructuur Huiselijk Geweld voor Veilig Thuis.
JPT
Er zijn zorgen over de wijze waarop het JPT in de nieuwe structuur van Politie en Veilig Thuis
wordt ingevuld. Er zijn op ambtelijk niveau met alle betrokken partners in de regio gesprekken om
de meerwaarde van het JPT te borgen in de nieuwe structuur en tot goede werkafspraken te
komen. Een voorstel hiertoe is in de maak. De zorg wordt hierdoor niet weggenomen en de vraag
blijft wie en op welk niveau deze kwestie moet worden opgepakt.
Besluit
Mw. Van Gelderen zegt toe het buiten de vergadering op te pakken.
5. Aware stand van zaken na twee jaar
Mw. Werger vraagt of er bij de opzet en evaluatie van Aware gekeken is naar de ervaringen in
Rotterdam. Daar is het systeem ontwikkeld en is er ruime ervaring mee opgedaan. Mw. Martens
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meldt dat dit zeker het geval is en dat ook bovenregionaal onderzoek wordt meegenomen om te
beoordelen hoe Aware preventief kan worden ingezet.
Bij de uitbreiding van de doelgroep wordt vastgehouden aan een aantal belangrijke criteria:
- Het moet veilig genoeg zijn. (kogels zijn altijd sneller)
- De cliënt moet aangifte doen en ‘los’ zijn van de belager
- De cliënt moet hulpverlening accepteren.
De voorzitter acht de uitvoering heel goed in staat om zelf te bepalen voor welke groepen het
instrument interessant is.
Besluit
De werkgroep krijgt fiat om de actiepunten verder uit te werken met de opdracht om het
onderzoek meer concreet te maken en helder te maken wie wat moet doen.
6. Agendapunten RDOG en Veiligheidsregio
Rapport Aware ter kennisname.

Vergaderschema 2015
Donderdag 12 maart
Donderdag 25 juni
Donderdag 5 november

Leiden van 15.00 – 16.30 uur.
Leiden van 15.00 – 16.30 uur
Leiden van 15.00 – 16.30 uur
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B.8 bijlage 2
Twee jaar Aware in Hollands Midden
Ten behoeve van
D.d.
Van

Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld Hollands Midden
10 november 2014
Ellen Schot, Steunpunt Huiselijk Geweld, projectleider Aware

Aanleiding
In juli 2014 verscheen het Verslag ‘AWARE: 2 jaar uitvoering en ervaring in Hollands
Midden’. Hierin wordt verslag gedaan van de ervaringen en worden doelstellingen die bij de
introductie van Aware in deze regio zijn geformuleerd geëvalueerd. Het verslag wordt ter
kennisgeving aangeboden.
Conclusies
• Aware beantwoordt uitstekend en soms boven verwachting aan de behoefte van
slachtoffers van belaging en huiselijk geweld. Hun weerbaarheid, zelfredzaamheid en
veiligheidsbeleving neemt met Aware flink toe. Slachtoffers hebben hun
bewegingsvrijheid (grotendeels) terug en voelen zich de regisseur over hun eigen leven.
Ook thuiswonende kinderen ervaren deze positieve effecten;
• Deelnemende partijen zijn zeer tevreden over de methodiek, de opbrengsten ervan en de
onderlinge samenwerking;
• Aware draagt deels bij aan gedragsverandering bij stalkers. In sommige gevallen houdt
het stalkingsgedrag op of vermindert sterkt in frequentie en ernst. Waar dit niet het geval
is, betreft het veelal plegers met ernstig gestoord gedrag, mogelijk veroorzaakt door
psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met criminele
antecedenten.
Maar, ook als het gedrag van stalkers zelf niet verandert, heeft Aware in alle gevallen
toch positieve effecten op slachtoffers en de kinderen;
• Onduidelijk is of Aware ook leidt tot verbeterde vervolgbaarheid en of het de eventuele
strafmaat voor plegers beïnvloedt. Daarover ontbreken harde cijfers. Wel is gebleken dat
deelnemers aan het Aware-traject minder dan verwacht de alarmeringsknop gebruiken
waardoor er nauwelijks nieuwe aangiften gedaan worden en er dus ook geen sprake is
van dossieropbouw.
• Aanmeldingen van cliënten door professionals buiten de kernpartners politie en
vrouwenopvang zijn gering.
Aanbevelingen
• Het vergroten van het bewustzijn bij de huidige kernpartners vrouwenopvang en politie
dat Aware ook bruikbaar kan zijn bij een bredere groep slachtoffers, zoals bijvoorbeeld
bij loverboyslachtoffers die los proberen te komen van hun pooiers, zolang die binnen de
huidige geformuleerde criteria van Aware vallen.
• In het kader van systeemgericht werken onderzoeken of en op welke wijze ook plegers
toegeleid kunnen worden naar hulpverlening, zodat er nog meer gedragsverandering bij
plegers optreedt en stalking duurzaam wordt aangepakt;
• Aan het OM vragen mee te denken hoe de vervolgmogelijkheden voor plegers vergroot
kunnen worden, in samenspraak met de politie en hulpverlening.
• Gerichte pr en voorlichting aan professionals over het herkennen van de signalen van
stalking, de doelgroep en methodiek van Aware zodat eerder adequate hulp ingezet kan
worden bij situaties van belaging.
• Het nader onderzoeken van de redenen van de grote verschillen in tijdsinvestering van
de 2 deelnemende vrouwenopvangorganisaties.
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AWARE
2 jaar uitvoering en ervaring
in Hollands Midden

Politie eenheid Den Haag
Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden
Kwintes Vrouwenopvang Midden-Holland
Vrouwenopvang Rosa Manus
AgenAaa

VOORWOORD
Hierbij wordt verslag gedaan van 2 jaar uitvoering en ervaring in Hollands
Midden van Aware, een alarmeringsprogramma waarbij politie en hulpverlening
nauw samenwerken bij situaties van stalking (belaging) en huiselijk geweld.
Aware staat voor Abused Women’s Active Response Emergency.
In Hollands Midden is in het voorjaar van 2012 gestart met het aanbieden van
Aware-trajecten. Deelnemende partijen zijn de Politie eenheid Den Haag,
Vrouwenopvang Rosa Manus, Kwintes Vrouwenopvang Midden-Holland en het
Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden. Zij vormen tevens de
indicatiecommissie.
De indicatiecommissie is zeer tevreden over de opgedane ervaringen en
resultaten van Aware.
Bij de implementatie van het traject zijn door de deelnemende partijen
indicatoren geformuleerd waaraan het resultaat van het programma zou kunnen
worden gemeten.
Deze indicatoren zijn in dit verslag leidend voor de evaluatie en treft u aan in
hoofdstuk 1.
In hoofdstuk 2 staat achtergrondinformatie over de trajecten met enkele
kengetallen.
In hoofdstuk 3 staat een kort profiel van de deelnemers beschreven.
In hoofdstuk 4 volgen de conclusies van de evaluatie en aanbevelingen voor de
toekomst.
In de bijlage treft u een globaal overzicht van de gemaakte kosten en
tijdsinvestering.

Ellen Schot
Projectleider Aware
Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden
Leiden/Gouda, juli 2014
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Inleiding
Organisaties als de vrouwenopvang, het Steunpunt Huiselijk Geweld, de politie
en het maatschappelijk werk signaleren regelmatig stalking. Maar het is niet
bekend om hoeveel gevallen van stalking, ofwel belaging, het jaarlijks in
Nederland gaat.
Huiselijk geweld is een begrip dat de laatste jaren steeds minder een taboe is in
onze samenleving. De media-aandacht voor gezinsdrama’s en partnerdoding
heeft daar onder andere mee te maken. De Nederlandse samenleving wil
huiselijk geweld niet langer afdoen als een privékwestie. Dat ook stalking onder
huiselijk geweld valt, is niet altijd bekend. Vooral de slachtoffers zelf weten vaak
niet dat stalking strafbaar is. Daardoor komen veel zaken niet aan het licht. In
theorie zijn er voldoende mogelijkheden om stalking aan te pakken. In de praktijk
blijkt het minder eenvoudig.
Wat is belaging/stalking?
Belaging heeft een complexe verschijningsvorm. Gebruikt de belager geweld,
dan is het voor de politie duidelijk dat ingrijpen gerechtvaardigd is. Hulpverlening
en politie erkennen dit als een vorm van huiselijk geweld. Daar is de laatste jaren
structureel aandacht voor en op diverse plekken in Nederland bestaat een
protocol voor de aanpak daarvan.
Maar er bestaat ook een type belager dat subtieler te werk gaat en daardoor net
uit handen van de politie weet te blijven. Het gaat hier om onzichtbare en moeilijk
te bewijzen terreur, een opeenstapeling van op zichzelf niet strafbare maar wel
zeer hinderlijke gedragingen. Dit type dader is goed in staat om politie en
hulpverleners om de tuin te leiden door zich als slachtoffer van de situatie voor te
doen. Het gaat ook in deze gevallen om langdurige patronen die de levens van
de slachtoffers ernstig verstoren. Het vergt kennis en ervaring om dit type dader
te herkennen.
De slachtoffers die voor AWARE in aanmerking komen, kunnen met beide typen
daders te maken hebben. De aanpak blijft hetzelfde.
Belaging/stalking uit zich in handelingen zoals:
• telefonisch lastig vallen
• bedreigen van slachtoffer of familie en vrienden
• valse informatie of geruchten verspreiden, bijv. via social media
• posten bij werk, woning of school van de kinderen
• achtervolgen
• ongevraagd op bezoek komen
• dreigen met geweld
• ongevraagde post toesturen; aankopen of bestellingen doen uit naam van
en op rekening van het slachtoffer
• vernielen
2
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•
•
•

valse aangifte doen
mishandeling
cyberstalking via e-mail, facebook e.d.

Wat is Aware?
In verschillende steden in Nederland wordt ’Abused Women's Active Response
Emergency’ (Aware) ingezet om stalking een halt toe te roepen. Het gaat om een
aanpak waarbij hulpverlening en politie nauw samen optrekken. Doel van Aware
is om mensen die slachtoffer zijn van belaging weerbaar te maken opdat zij weer
grip krijgen op hun leven. De hulpverlening begeleidt de slachtoffers hierin en
onderhoudt contact met eventuele andere partijen die betrokken zijn bij het
gezin.
De rol van de politie is dat zij gegarandeerd snel ter plekke is als het slachtoffer
via het Aware-mobiel alarm slaat in een situatie van bedreiging door zijn of haar
belager. De Aware-mobiel is een alarmapparaat met GPS. Met 1 druk op de
alarmknop komt de belaagde direct in contact met de alarmcentrale. Deze kan
via de GPS zien waar de belaagde zich bevindt en met hem of haar praten. De
politie komt dan zo snel mogelijk ter plaatse om hulp te bieden en indien mogelijk
ook de belager op te pakken. Aware biedt de politie handvatten om de belager
effectiever aan te pakken. De wijkagent onderhoudt gedurende het traject
contact met het slachtoffer en de eventuele kinderen.
Aware in Hollands Midden
Op basis van de positieve resultaten elders in het land is in het voorjaar van
2012 in Hollands Midden gestart met een twee jaar durend project. Er is toen al
besloten dat het Aware-aanbod in principe na die periode beschikbaar blijft, tenzij
er dwingende redenen zijn om dat niet te doen. Aanvankelijk waren er 6 Awaremobiels beschikbaar, dit aantal is begin 2014 uitgebreid naar 9 stuks omdat de
vraag het aanbod oversteeg.
De deelnemers aan dit programma zijn: Kwintus Vrouwenopvang MiddenHolland (voorheen Vrouwenopvang Midden-Holland), Vrouwenopvang Rosa
Manus, politie eenheid Den Haag (voorheen Hollands Midden) en
GGD/Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden. Deze vormen tevens de
indicatiecommissie voor aanmeldingen.
Criteria voor deelname
Om in aanmerking te komen voor het AWARE-programma worden de volgende
voorwaarden gesteld:
1. Het slachtoffer woont in de politieregio Hollands Midden.
2. De cliënt is slachtoffer van huiselijk geweld en er bestaat een reële angst
om opnieuw slachtoffer te worden van dezelfde dader of de cliënt is
slachtoffer van belaging zoals beschreven in het Wetboek van Stafrecht.
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3. De cliënt moet kunnen aantonen dat zij slachtoffer is van huiselijk geweld
en/of belaging doordat politie, OM of de reclassering met de situatie van
het slachtoffer bekend is.
4. De relatie met de dader is beëindigd. Dit betekent in de praktijk dat de
dader geen vrijwillige toegang meer heeft tot de woning. Een eventuele
omgangsregeling tussen dader en kinderen wordt niet vanuit de woning
georganiseerd.
5. Er moet aangifte gedaan zijn of worden, zodat men de dader kan
vervolgen. Bovendien moet het slachtoffer bereid zijn om tijdens het
AWARE-traject aangifte te doen als zij een melding maakt via het
AWARE-systeem.
Voor meer informatie over de precieze werkwijze van Aware en eerder opgedane
ervaringen wordt verwezen naar eerdere tussenrapportages over het Awareprogramma in Hollands Midden. 1

1. Doelstellingen en Resultaten
a. Een goed georganiseerd Aware-traject
Een van de eerste prioriteiten van het programma was dat er snel een vloeiend
lopend traject van aanmelding tot afsluiting gerealiseerd moest worden. Dit is
goed gelukt. De voorbereidingswerkzaamheden waren dusdanig dat in de
daadwerkelijke uitvoering de noodzakelijke stappen elkaar goed opvolgden en
dat geconstateerde knelpunten snel werden opgepakt. De deelnemende partijen
bleken goed voorbereid op hun taken. Er zijn korte lijnen voor afstemming.
b. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemers
Alle deelnemende vrouwen en hun begeleiders geven aan dat de
zelfredzaamheid van de vrouwen is vergroot. Soms met spectaculaire gevolgen:
één vrouw kon al vrij snel volledig haar medicijnen afbouwen. Waar voorheen de
vrouwen in hun bewegingsvrijheid werden beperkt en zij niet meer normaal
konden functioneren, geven zij aan dat zij zich weer vrij durven te bewegen,
letterlijk naar buiten durven te gaan en weer sociale contacten kunnen aangaan.
Dit heeft ook direct positieve impact op de, al dan niet thuiswonende, kinderen.
Dit wil niet zeggen dat iedereen na afsluiting van het Aware-traject meteen
zonder hulp kan. In een aantal gevallen volgen vrouwen nog een hulptraject om
hun trauma’s te verwerken of verder zelfinzicht te ontwikkelen. Maar zij hebben
1

e

e

1 Tussenrapportage Aware van september 2012 en 2 Tussenrapportage Aware van mei 2013.
Uitgebracht door het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden.
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geen hulp meer nodig voor onveiligheidsgevoelens. Ook hebben een aantal
gezinnen nog begeleiding van Bureau Jeugdzorg.
Een verrassende constatering voor de hulpverleners van de vrouwenopvang is
dat het profiel van de deelnemers afwijkt van die van vrouwen die wel
noodgedwongen naar de vrouwenopvang moesten vluchten. Meer hierover in
hoofdstuk 3.
c. Het vergroten van het veiligheidsgevoel en weerbaarheid van de
deelnemers
Het veiligheidsgevoel is eigenlijk in alle gevallen (enorm) vergroot, ook al blijven
sommige stalkers hetzelfde gedrag vertonen. Het daadwerkelijke gebruik van het
alarmeringssysteem is verbazingwekkend klein. Het alarmeringsapparaat geeft
de vrouwen een gevoel van controle. Mentaal vergroot dit het veiligheidsgevoel
zodanig dat het daadwerkelijk gebruik niet nodig wordt geacht. De vrouwen
krijgen door Aware zelf grip op hun situatie en kunnen grotendeels zelf de regie
voeren over hun leven.
d. Het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld en/of moeten
vluchten
Het alarmeringsprogramma is niet alleen gericht op het sterker maken van het
slachtoffer maar heeft ook tot doel dat het gedrag van de belager verandert: er
vindt minder daadwerkelijk stalkingsgedrag of huiselijk geweld plaats.
Voorkomen moet worden dat vrouwen moeten vluchten naar een opvanghuis of
zich genoodzaakt zien te verhuizen. Dat is ook in geen enkel geval in Hollands
Midden gebeurd. Aware heeft er in zeker 1 situatie aan bijgedragen dat een
vrouw niet hoefde te verhuizen.
Een groot deel van de vrouwen geeft aan dat het bedreigende en
stalkingsgedrag van de belager afneemt en zelfs min of meer ophoudt.
Dat is niet zo in alle gevallen. In een aantal gevallen veranderen de plegers niet:
dit betreft vooral mannen met een (vermoede) psychiatrische of
persoonlijkheidsstoornis, al dan niet in combinatie met criminele antecedenten. In
een enkel geval speelt eergerelateerde problematiek een rol. Maar in alle
gevallen veranderen de vrouwen. Ze trekken het gedrag zich minder aan, ze
bemerken dat hun eigen gedrag invloed heeft en hebben een gevoel van
controle.
In enkele gevallen bevinden vrouwen zich ook na afsluiting van het Aware-traject
nog in een onvoorspelbare en potentieel gevaarlijke situatie. Het gaat hierbij om
eerder genoemde plegers met ernstige psychiatrische en
persoonlijkheidsproblematiek. Soms wordt een man regelmatig kortdurend
vastgezet en herhaalt het gedrag zich bij iedere vrijlating. In een enkel ander
geval is nog onduidelijk hoe het verder gaat als de man vrij komt en wordt de
vrouw door “vrienden” van de man bedreigd.
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e. Dossieropbouw leidt tot betere vervolgbaarheid van plegers
Een van de aannames vooraf was dat door meer meldingsbereidheid van het
slachtoffer en dossieropbouw van alle incidenten de politie en OM beter tot
vervolging konden overgaan.
De politie is van mening dat door het Aware-programma stalking beter in kaart
kan worden gebracht maar uit het politieregistratiesysteem is niet direct af te
leiden of dat vaker tot strafrechtelijke vervolging leidt. Een aantal mannen is wel
kortdurend vastgezet, soms meerdere malen. Een enkeling zit een langdurige
straf uit, soms direct voorvloeiend uit huiselijk geweld of stalkingsfeiten, soms
vanwege andere feiten. In één zaak heeft vooral het OM de politie gewezen op
de mogelijkheden door te pakken en dit heeft geleid tot detentie.
De deelnemende vrouwen ervaren dat de politie serieuzer reageert op meldingen
en aangiften en hebben goed contact met de wijkagent. De vrouwen nemen door
deelname aan het programma het stalkingsgedrag serieuzer, in die zin dat ze
beseffen dat stalking niet iets is waarmee ze moeten leren leven maar dat zij zelf
moeten veranderen en dat de mannen aangepakt moeten worden
f. Consequenties budgettair neutraal invoeren van Aware voor
Vrouwenopvang en Politie
Er is voldoende capaciteit bij de vrouwenopvang en politie voor het uitvoeren van
het Aware-programma. Er heeft begin 2014 zelfs een uitbreiding van het aantal
trajecten plaatsgevonden (van 6 naar 9). Voor de politie geldt dat Awarewerkzaamheden onder het reguliere werk vallen, op wat extra administratie na.
Bij Vrouwenopvang Rosa Manus gaat Aware wel ten koste van andere
ambulante begeleiding. Voor beide vrouwenopvang geldt dat de resultaten dus
danig bevredigend zijn, dat het de inspanningen waard is. Ook past het in de
trend om meer ambulant dan residentieel aanbod te doen. De vrouwenopvang
ervaart wel een grotere werkdruk in de intakefase en een psychische druk
vanwege de bijzondere zwaarte van de problematiek.

2. Achtergrondinformatie met enkele kengetallen
a. Verwijzers
De groep verwijzers voor het Aware-programma is beperkt. Met name politie en
vrouwenopvang melden slachtoffers aan. Dat is begrijpelijk daar zij
gespecialiseerd zijn in veiligheid en relatiegeweld. In totaal zijn er 17
aanmeldingen voor een Aware-traject bij de indicatiecommissie terecht gekomen.
Hieronder ziet u een overzicht.
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Figuur 1:

Naar de inschatting van de indicatiecommissie zijn er wel meer potentiële
verwijzers die hun cliënten kunnen wijzen op of aanmelden voor Aware. Wellicht
worden signalen van belaging in het brede werkveld niet altijd goed herkend en
staat het aanbod van Aware onvoldoende op het netvlies. We denken daarbij
aan de (nieuwe) Sociale Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams, Centra voor Jeugd
en Gezin, mediators; advocaten die betrokken zijn bij problematische
echtscheidingen en straat- of contactverboden; de Raad voor de
kinderbescherming en hulpinstanties die begeleide omgang bieden aan een
ouder en kind(eren). Deze beroepskrachten en instanties zullen worden
benaderd door de projectleider.
b. Indicaties
Er zijn in totaal 17 aanmeldingen geweest. Op 2 na zijn deze allemaal positief
geïndiceerd voor een Aware-traject. Sommige aansluitingen lieten even op zich
wachten of werden onderbroken door kortdurende detentie van de belager of
pleger. Een traject duurt in principe 6 maanden. In 5 situaties zijn de trajecten na
6 maanden met 1 of meer maanden verlengd. De maximale duur van een Awaretraject is 1 jaar. Hier is eenmaal gebruik van gemaakt.
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c. Betrokken gemeenten
Er zijn in totaal 15 personen in 10 verschillende gemeenten aangesloten
(geweest) op een Aware-traject. De meeste trajecten, 3, vonden plaats in Gouda.
De begeleiding van de vrouwen vindt grotendeels bij de vrouwen thuis plaats. Dit
betekent dus een forse tijdsinvestering voor de hulpverleners die vanuit hun
centrale locaties Gouda en Leiden werken. Van de politie is de wijkagent nauw
betrokken bij het slachtoffer. Bij alarmering wordt de surveillancedienst ingezet.
Hieronder ziet u een overzicht van de betreffende gemeenten.
Figuur 2:

3. Profiel deelnemers
Gezien de criteria voor deelname aan het Aware-programma is het logisch dat
alle vrouwen slachtoffers waren van belaging en/of huiselijk geweld door hun expartner. Een verrassende ontdekking voor de hulpverleners van de
vrouwenopvang is dat het profiel van de deelnemers (slachtoffers) afwijkt van het
profiel van vrouwen die normaal gesproken in de vrouwenopvang veiligheid en
onderdak vinden. De deelnemers aan het Aware-programma waren gemiddeld
meer zelfredzaam op verschillende leefgebieden dan vrouwen die in de opvang
verblijven. Zij hebben ook vaker een betaalde baan (gehad). Er is ook veel steun
van het sociale netwerk, maar dat kan een gevolg zijn van het feit dat men in de

8
Agendapunt B.8 bijlage 3 AB VRHM 2 april 2015

eigen woning blijft wonen. Vrouwen in de opvang komen bijna altijd op (grote)
fysieke afstand van hun sociale netwerk te staan.
Met Aware worden niet alleen vrouwen geholpen. Bij de 15 Aware-trajecten
waren ook nog eens 28 minderjarige thuiswonende kinderen betrokken. Ook zij
gingen zich veiliger voelen en hun bewegingsvrijheid werd vergroot. Zij konden
weer bij andere kinderen spelen alsook bezoek thuis ontvangen. Dit effect is ook
benoemd door volwassen kinderen die niet meer thuis wonen. Hierover werd
eerder gerapporteerd in de Tweede tussenrapportage.

4. Conclusies
Zoals eerder werd vastgesteld in de tussenrapportages is de implementatie en
de uitvoering van het Aware-programma goed verlopen. Eventuele knelpunten
worden snel opgepakt; de samenwerking verloopt naar tevredenheid en de
vrouwen en hun eventuele kinderen ondervinden dankzij Aware een enorme
verbetering van de kwaliteit van hun dagelijks leven. Hun veiligheidsbeleving is
flink toegenomen.
Aware heeft ook positieve invloed op het gedrag van een deel van de plegers
van de belaging en/of het huiselijk geweld. Bij een kleiner deel heeft het geen
effect op de plegers maar voor alle vrouwen geldt dat zij zelf zich anders zijn
gaan voelen en gedragen. Zij hebben hun bewegingsvrijheid (grotendeels) terug
en voelen zich de regisseur over hun eigen leven.
Er zijn geen harde cijfers in deze regio dat Aware bijdraagt aan een betere
vervolgbaarheid van plegers. Wel worden regelmatig plegers opgepakt en soms
tijdelijk gedetineerd. Op de vraag of Aware meeweegt bij de bepaling van de
strafmaat door rechters schrijft Officier van Justitie Van Schoonderwoerd den
Bezemer-Wolters: “Mijn indruk is van niet. Misschien dat het wel de ernst van de
inbreuk op het leven van een slachtoffer benadrukt, maar ik heb daar geen
bewijzen voor.”
De slachtoffers in het Aware-traject voelen zich in ieder geval wel beter gehoord
en beschermd door de politie.
De belasting van de uitvoering van het Aware-programma wordt vooral gevoeld
door de vrouwenopvang: er zitten duidelijke pieken in de werkdruk en de zwaarte
van de problematiek geeft een psychische druk. Daarentegen zijn de
opbrengsten van het Aware-programma zo groot dat de vrouwenopvang het de
investering waard vindt.
Concluderend kan gesteld worden dat:
• Aware uitstekend en soms boven verwachting beantwoordt aan de behoefte
van slachtoffers van belaging/stalking en huiselijk geweld. Hun weerbaarheid,
zelfredzaamheid en veiligheidsbeleving is flink toegenomen. Slachtoffers
9
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•
•

•

•

hebben hun bewegingsvrijheid (grotendeels) terug en voelen zich de
regisseur over hun eigen leven. Ook thuiswonende kinderen ervaren deze
positieve effecten;
Deelnemende partijen zeer tevreden zijn over de methodiek, de opbrengsten
ervan en de onderlinge samenwerking;
Aware deels bijdraagt aan gedragsverandering bij stalkers. In sommige
gevallen houdt het stalkingsgedrag op of vermindert sterkt in frequentie en
ernst. Waar dit niet het geval is, betreft het veelal plegers met ernstig
gestoord gedrag, mogelijk veroorzaakt door pychiatrische of
persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met criminele
antecedenten. Het veranderen van deze complexe factoren valt momenteel
nog buiten de directe invloedsfeer van het Aware-programma.
Maar, ook als het gedrag van stalkers zelf niet verandert, heeft Aware in alle
gevallen toch positieve effecten op het slachtoffer en de kinderen;
Onduidelijk is of Aware ook leidt tot verbeterde vervolgbaarheid en of het de
eventuele strafmaat voor plegers beïnvloedt. Daarover ontbreken harde
cijfers.
Aanmeldingen van cliënten door professionals buiten de kernpartners politie
en vrouwenopvang zijn gering.
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Bijlage: Kosten en tijdsinvestering
De uitvoeringsuren door Politie, Vrouwenopvang en Steunpunt Huiselijk Geweld
zijn budgettair neutraal ingevoerd. Er zijn wel kosten gemaakt voor het huren van
de apparatuur (het alarmeringsmobieltjes). Inclusief. btw en extra kosten zoals
abonnementskosten en verzekering. In totaal heeft Aware de afgelopen 2 jaar €
8.700 gekost. Deze worden bekostigd uit de reguliere subsidie aan het
Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden. Waar mogelijk betalen deelnemers
voor een traject van 6 maanden een eigen bijdrage van € 75. Op een enkele
uitzondering na wordt deze eigen bijdrage ook daadwerkelijk betaald.
Bij de start van Aware in Hollands Midden zijn er 6 Aware-alarmeringskastjes
met bijbehorend traject beschikbaar gesteld: 4 voor Zuid-Holland Noord en 2
voor Midden Holland. In februari 2014 is dat aantal met 3 uitgebreid naar totaal 9
omdat de vraag groter was geworden.

Tijdsinvestering
Politie
Kwintes VO
Midden-Holland
VO Rosa Manus

2012 uren
2013 uren
Totaal aantal uren
Niet apart geregistreerd: reguliere werkzaamheden
82
195
277
83

70

153
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B.9

1. Samenvatting voorstel
Brandweer Hollands Midden hanteert het principe dat incidentmeldingen moeten worden afgehandeld
door de brandweereenheid die het snelste op een incidentlocatie aanwezig kan zijn. Voor het
alarmeren van de ‘snelste brandweereenheid’ wordt in het geïntegreerd meldkamer systeem (GMS)
gebruik gemaakt van een kazernevolgordetabel (KVT). Binnen Brandweer Hollands Midden is
afgesproken dat jaarlijks een herberekening en update wordt doorgevoerd van de KVT.
In deze informatienotitie wordt u geïnformeerd over de nieuwe KVT 2015. Ten opzichte van het
principe ‘snelste brandweereenheid’ zijn vier uitzonderingen opgenomen in de KVT 2015. Het gaat in
alle gevallen om een zeer beperkt aantal vakken en tijdsverschillen, die geen afbreuk doen aan de
brandweerzorg in het gebied en het vastgestelde dekkingsplan.
De nieuwe KVT 2015 treedt in werking op 13 april 2015.

2. Algemeen
Onderwerp:

Kazernevolgordetabel (KVT)
2015

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Brandweer
Beleid & Strategie
P. Kessels
2 april 2015

B.9

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Brandweer Hollands Midden hanteert het principe dat incidentmeldingen moeten worden afgehandeld
door de brandweereenheid die het snelste op een incidentlocatie aanwezig kan zijn.
Voor het alarmeren van de ‘snelste brandweereenheid’ wordt in het geïntegreerd meldkamer systeem
(GMS) gebruik gemaakt van een kazernevolgordetabel (KVT). In deze KVT is per gebiedsdeel (vak)
de volgorde van de te alarmeren brandweereenheden vastgelegd. Deze volgorde is gebaseerd op
een berekening van de opkomsttijd van brandweereenheden naar het desbetreffende vak. De
opkomsttijd is de som van de verwerkingstijd meldkamer + uitruktijd + rijtijd. Deze drie tijden zijn
verschillend van karakter en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Dit maakt een periodieke
update van de KVT noodzakelijk om daarmee te blijven bewerkstellingen dat per vak de ‘snelste
brandweereenheid’ als eerste wordt gealarmeerd. Binnen Brandweer Hollands Midden is afgesproken
dat jaarlijks een herberekening en update wordt doorgevoerd. Dit werkproces is op een zorgvuldige
wijze vormgegeven. In de bijlagen treft u dit werkproces aan.
In december 2014 is gestart met het opstellen van de KVT 2015, conform het werkproces. Op 3 maart
jl. heeft het Directieteam van Brandweer Hollands Midden de KVT 2015 definitief vastgesteld. Op basis
van valide argumentatie kent de KVT 2015 vier afwijkingen ten aanzien van het principe ‘snelste
brandweereenheid’. Het gaat in alle gevallen om een zeer beperkt aantal vakken en tijdsverschillen, die
geen afbreuk doen aan de brandweerzorg in het gebied en het vastgestelde dekkingsplan:

1.

2.

3.

4.

op basis van bestuurlijke besluitvorming in 2014 blijft de vakindeling van de kazerne
Bodegraven gelijk aan de KVT 2014. De kazerne Bodegraven levert een belangrijke bijdrage
aan de paraatheid in dit deel van de regio. Door de ongunstige ligging van de kazerne kan
deze rol niet voldoende tot uiting komen. Daarom wordt gezocht naar nieuwe tijdelijke en
permanente huisvesting. Een verminderde paraatheid als gevolg van dalende motivatie
door het afnemen van het aantal uitrukken/KVT-vakken is niet bevorderlijk voor de
brandweerzorg. Dit besluit doet geen afbreuk aan de brandweerzorg in het gebied en het
vastgestelde dekkingsplan.
in verband met de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord, blijft
de vakindeling van de kazerne Leiderdorp gelijk aan de KVT 2014. De kazerne Leiderdorp zal
na ingebruikname van de nieuwe kazerne Leiden Noord gesloten. Tot het zover is is
paraatheid van de kazerne Leiderdorp van belang in relatie tot het dekkingsplan De kazerne
Leiderdorp is betrouwbaar bij het in- en buiten-dienststellen i.v.m. beschikbaarheid
vrijwilligers. Deze betrouwbaarheid biedt voldoende waarborg om de paraatheid door de
kazerne Leiderdorp en de kazerne Leiden Noord te kunnen garanderen. Dit besluit doet geen
afbreuk aan de brandweerzorg in het gebied en het vastgestelde dekkingsplan.
in verband met de start van de bouwwerkzaamheden aan de Rijnlandroute blijft de
vakindeling van de kazerne Voorschoten gelijk aan de KVT 2014. Door dit besluit wordt
geanticipeerd op de verslechterde bereikbaarheid van delen van Voorschoten als gevolg van
bouwwerkzaamheden vanaf 2015. Dit besluit doet geen afbreuk aan de brandweerzorg in het
gebied en het vastgestelde dekkingsplan.
de brandweerzorg met betrekking tot het object Willem van de Berg stichting blijft vallen
binnen het verzorgingsgebied van de kazerne Katwijk (conform KVT 2014). Het object Willem
van de Berg stichting betreft een markant object, dat eisen stelt aan de preparatie en
bekendheid van de eerste eenheid die ter plaatse komt. Het vak is het afgelopen jaar (KVT
2014) van de kazerne Noordwijk naar de kazerne Katwijk gegaan. Een verdere verschuiving
naar Rijnsburg is, mede gezien de forse toename van de inzetbelasting die dit zou betekenen
voor deze kazerne, daarom niet wenselijk. Verder is geconstateerd dat het tijdsverschil zeven
seconden bedraagt. Gelet op de andere overwegingen is dit acceptabel. Brandweerzorg is
immers meer dan alleen tijd. Dit besluit doet geen afbreuk aan de brandweerzorg in het
gebied en het vastgestelde dekkingsplan.

Met uitzondering van bovenstaande vier situaties is de KVT 2015 gebaseerd op het principe ‘snelste
brandweereenheid’.
Conform het werkproces zijn de vier betrokken burgemeesters geïnformeerd over deze
uitzonderingen en hebben zij hiermee ingestemd.

4. Implementatie en communicatie
In het werkproces is veel aandacht voor communicatie naar de medewerkers in het
voorbereidingstraject voor het opstellen van de nieuwe KVT.
De KVT 2015 treedt in werking op 13 april 2015. Tot die tijd worden de preparatieve
implementatiemaatregelen uitgevoerd, zodat elke kazerne bekend is met eventuele nieuwe objecten
en kenmerken in het verzorgingsgebied.

5. Bijlagen
1.
2.

Kaart KVT 2015 incl. wijzigingen
Werkproces update kazernevolgordetabel (KVT)
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B.9 bijlage 1
Kaart KVT 2015
Situatie BWT (Buiten WerkTijd)
Rode omlijning = dat wat er wijzigt t.o.v. huidige situatie
Gele omlijning = uitzonderingssituaties

Situatie GWT (Gedurende
WerkTijd)
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1 Inleiding
Brandweer Hollands Midden hanteert het principe dat incidentmeldingen moeten worden
afgehandeld door de brandweereenheid die het snelste op een incidentlocatie aanwezig kan zijn.
Voor het alarmeren van de ‘snelste brandweereenheid’ wordt in het geïntegreerd meldkamer
systeem (GMS) gebruik gemaakt van een kazernevolgordetabel (KVT). In deze KVT is per
gebiedsdeel (vak) de volgorde van de te alarmeren brandweereenheden vastgelegd. Deze
volgorde is gebaseerd op een berekening van de opkomsttijd van brandweereenheden naar het
desbetreffende vak. De opkomsttijd is de som van de verwerkingstijd meldkamer + uitruktijd +
rijtijd. Deze drie tijden zijn verschillend van karakter en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.
Dit maakt een periodieke update van de KVT noodzakelijk om daarmee te blijven
bewerkstellingen dat per vak de ‘snelste brandweereenheid’ als eerste wordt gealarmeerd.
Binnen Brandweer Hollands Midden is afgesproken dat jaarlijks een herberekening en update
wordt doorgevoerd. In dit document wordt het werkproces beschreven op welke wijze dit
plaatsvindt.
Leeswijzer
In paragraaf 2 zal een nadere duiding plaatsvinden van de verwerkingstijd meldkamer, de
uitruktijd en de rijtijd en in hoeverre wijzigingen de KVT beïnvloeden. In paragraaf 3 zal het
werkproces worden uitgeschreven in 12 processtappen. Paragraaf 4 gaat vervolgens over de
communicatiemomenten die hierbinnen te onderscheiden zijn. Het document wordt in paragraaf 5
afgesloten met een standaardplanning, die per jaar geoperationaliseerd dient te worden.
Naast dit document is een procesbeschrijving opgesteld waarin de schematisch de in dit
document beschreven processtappen zijn gevisualiseerd.

2 De elementen van de opkomsttijd nader geduid
Zoals bovenstaand omschreven is de opkomsttijd de som van de verwerkingstijd meldkamer +
uitruktijd + rijtijd. Onderstaand zullen deze tijden nader worden geduid en ingegaan worden op
welke wijze wijzigingen in deze tijden de KVT beinvloeden.
De verwerkingstijd van de meldkamer is de tijdsduur tussen het aannemen van een melding door
een centralist en het alarmeren van een brandweereenheid. De tijd die hiervoor wordt gebruikt in
de berekening van opkomsttijden is voor de gehele regio gelijk. Alle meldingen worden door
dezelfde meldkamer verwerkt en op basis van duizenden unieke gevallen van incidentverwerking
wordt deze tijdsduur berekend. Verandering van de verwerkingstijd heeft geen effect op de KVT
omdat het effect van de verandering op gelijke wijze meeweegt in alle berekeningen van de
opkomsttijd naar de eerdergenoemde vakken. De verwerkingstijd meldkamer wordt eenmaal per
vier jaar berekend, te weten bij de vaststelling van het dekkingsplan.
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De uitruktijd is de tijdsduur tussen het alarmeren van een brandweereenheid en het daadwerkelijk
verlaten van de brandweerkazerne. Het is de tijd die brandweermensen nodig hebben om zich
naar de brandweergarage te verplaatsen en zich om te kleden in hun uitrukkleding. Deze uitruktijd
wordt per kazerne bepaald. Jaarlijks is deze tijdsduur aan verandering onderhevig als gevolg van
wijzigingen in de personele samenstelling en wijzigingen in woon- en werklocaties van het
brandweerpersoneel. Veranderingen in de uitruktijd van kazernes beïnvloeden de KVT. Aan
kazernes waarvan de berekende uitruktijd na een update significant korter wordt dan van
omliggende kazernes, worden meer vakken toegerekend en krijgen daardoor een groter
verzorgingsgebied. Omgekeerd geldt dat kazernes, waarvan de uitruktijd na een update langer
wordt ten opzichte van omliggende kazernes, een kleiner verzorgingsgebied krijgen.
De rijtijd is de tijdsduur tussen het verlaten van de brandweerkazerne en het aankomen op het
incidentadres. Deze tijd wordt per objectadres berekend op basis van een rijtijdenmodel. Hiervoor
worden per wegvak gemiddelde rijsnelheden gebruikt. De som van de verblijfsduur in de
verschillende wegvakken is de berekende rijtijd. Periodiek wordt een update ontvangen van het
rijtijdenmodel. Bij de jaarlijkse update wordt de meest actuele versie van het rijtijdenmodel
gehanteerd.

3 Processtappen update KVT
Het werkproces om de jaarlijkse update uit te voeren aan de KVT bestaat uit onderstaande 12
processtappen. In het vervolg van deze paragraaf zullen deze processtappen nader worden
toegelicht.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Activeren werkproces en vaststellen planning
Berekening herziene KVT op basis van vastgestelde rekenmethodiek
Check herziene KVT op feitelijke onjuistheden
Bijstellen herziene KVT door correctie van eventuele feitelijke onjuistheden
Beoordelen consequenties herziene KVT
Beoordelen herziene KVT op preparatieve consequenties
Beoordelen eventuele voorstellen tot afwijken van de rekenmethodiek
Voorlopig vaststellen herziene KVT inclusief bestuurlijke terugkoppeling
Definitief vaststellen KVT
Uitvoeren preparatieve consequenties per cluster op basis van implementatieplan
Testen definitieve KVT
Invoeren definitieve KVT

3.1 Activeren werkproces en vaststellen planning
De afspraak geldt dat jaarlijks een update wordt doorgevoerd van de KVT. In de eerste
directieteamvergadering van een nieuw kalenderjaar wordt het hiervoor afgesproken werkproces
geactiveerd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn het werkproces niet te starten. Het werkproces
is erop gericht om met ingang van de eerste maandag van april de nieuwe KVT werkend te
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hebben opgeleverd in het GMS. Indien de eerste maandag van april gelijk valt met Tweede
Paasdag, dan wordt de oplevering een week uitgesteld (dus naar de tweede maandag van april).

3.2 Berekening herziene KVT op basis van vastgestelde rekenmethodiek
De herziene versie van de KVT wordt berekend door de sector Operationele Voorbereiding,
afdeling planvorming, team plannen en procedures brandweerzorg. De hiervoor benodigde data
worden aangeleverd door Concernstaf, afdeling informatiemanagement.
De berekening vindt plaats op basis van de berekenwijze zoals opgenomen in bijlage 1. De
herziene KVT (versie 0.1) wordt aangeboden aan de sector Incidentbestrijding. De wijze van
presenteren is weergegeven in bijlage 2.

3.3 Check herziene KVT op feitelijke onjuistheden
Binnen de sector Incidentbestrijding wordt de herziene KVT door de clustercommandanten, in
samenspraak met de ploegchefs van de desbetreffende kazernes, gecheckt op feitelijke
onjuistheden. Indien dit onjuistheden betreffen die samenhangen met de infrastructuur kan hierbij
de sector Risicobeheersing worden betrokken.
Veronderstelde onjuistheden worden gemeld bij de sector OV, afdeling planvorming, team
plannen en procedures brandweerzorg. Dit dient te gebeuren per email, verzonden naar de
preparatiemailbox.

3.4 Bijstellen herziene KVT door correctie van eventuele feitelijke onjuistheden
De sector OV, afdeling planvorming, team plannen en procedures brandweerzorg beoordeelt de
veronderstelde onjuistheden en koppelt de bevindingen terug aan de desbetreffende
clustercommandanten. Hierna wordt een herziene KVT (versie 0.2) aangeboden aan de sector IB,
op dezelfde wijze als beschreven in processtap 2.

3.5 Beoordelen consequenties herziene KVT
De herziene KVT (versie 0.2) wordt door de clustercommandanten, in samenspraak met de
ploegchefs van de desbetreffende kazernes, beoordeeld op consequenties. Indien uit oogpunt
van doelmatigheid beoordeeld wordt dat een voorgenomen wijziging in de KVT niet of anders
uitgevoerd dient te worden dan voorgesteld, dient hierover schriftelijk een gemotiveerd verzoek
ingediend te worden bij de toetsingscommissie KVT.

3.6 Beoordelen herziene KVT op preparatieve consequenties
De herziene KVT (versie 0.2) wordt door de sector Risicobeheersing in samenwerking met de
sector Incidentbestrijding beoordeeld op preparatieve consequenties. Op kazerne-,vak- en
objectniveau wordt aangegeven welke preparatieve maatregelen (uitwisselen sleutels, oriëntatie,
oefening, verplaatsing materieel/materiaal etc.) getroffen moeten worden ter voorbereiding op de
overdracht van het desbetreffende vak aan de nieuwe kazerne die dit vak gaat bedienen. In
bijlage 3 is een checklist toegevoegd ter bepaling hiervan.
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3.7 Beoordelen eventuele voorstellen tot afwijken van de rekenmethodiek
De voorstellen tot afwijken van de berekende vakkenverdeling (uit processtap 5) worden
beoordeeld door een toetsingscommissie KVT. Deze toetsingscommissie bestaat uit de
directeuren van de sectoren Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding.
Zij kunnen zich hierbij laten adviseren door nader door hun aan te wijzen medewerkers. Bij de
toetsing van de voorstellen worden de preparatieve consequenties uit processtap 6 meegewogen.
Tevens worden de vastgestelde afwijkingen uit de vorige KVT-update herbeoordeeld op
noodzaak van afwijken. De resultaten van de toetsing worden verwerkt in een nieuwe versie van
de herziene KVT. Deze versie (versie 0.3) wordt aangeboden aan het directieteam ter vaststelling
door de regionaal commandant.

3.8 Voorlopig vaststellen herziene KVT inclusief bestuurlijke terugkoppeling
De herziene KVT (versie 0.3) wordt na bespreking voorlopig vastgesteld in het directieteam.
Vanaf dat moment is sprake van een herziene KVT, versie 1.0. Tevens wordt besproken welke
bestuurders in dat stadium moeten worden geïnformeerd of geconsulteerd. Deze
informatieverstrekking en/of consultatie wordt uitgevoerd door de districtscommandant van de
desbetreffende gemeente.

3.9 Definitief vaststellen KVT
Na de bestuurlijke informatieuitwisseling en/of consultatie wordt de KVT definitief vastgesteld. In
theorie is het daarbij nog mogelijk dat er wijzigingen worden doorgevoerd ten opzichte van de
eerder voorlopig vastgestelde KVT. Indien hiervan sprake is ontstaat een versie 1.1. De in deze
processtap vastgestelde versie vormt de basis voor het op te stellen implementatieplan. De
afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde rekenmethodiek worden ter bestuurlijke vaststelling
aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

3.10 Uitvoeren preparatieve consequenties per cluster op basis van implementatieplan
Per cluster wordt vastgelegd welke implementatiemaatregelen getroffen moeten worden. Het
totaalpakket aan implementatiemaatregelen wordt vastgesteld in het MT-IB. Inhoudelijk bestaan
deze maatregelen uit het definitief informeren van de kazernes, plus het uitvoeren van de door de
sector RB bepaalde preparatieve maatregelen. De clustercommandant bewaakt de
daadwerkelijke uitvoering van de acties binnen het cluster. De uitvoering van deze maatregelen
gebeurt volgens de reguliere werkprocessen van de sectoren OV en Middelen. Het verdient
aanbeveling om in de planning van de werkzaamheden van sectoren die hieraan uitvoering
moeten geven, hiermee rekening te houden. In bijlage 4 is een format toegevoegd van een voor
dit doel bestemd implementatieplan.

3.11 Testen definitieve KVT
Na vaststelling van de definitieve KVT wordt deze door de sector Operationele Voorbereiding,
afdeling planvorming, team plannen en procedures brandweerzorg, geschikt gemaakt voor het
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inspoelen in het GMS. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van hiervoor aan te leveren
bestanden.
De herziene KVT wordt vervolgens door sector Operationele Voorbereiding, afdeling planvorming,
team plannen en procedures brandweerzorg getest. Eventuele fouten die aan het licht komen in
de testfase worden hersteld.

3.12 Invoeren definitieve KVT
De directeur van de sector IB checkt of alle maatregelen zoals vastgelegd in het in processtap 10
genoemde implementatieplan zijn uitgevoerd. Indien alle maatregelen zijn uitgevoerd wordt de
KVT definitief ingevoerd op het in de planning afgesproken tijdstip (in principe de eerste maandag
van de maand april). Indien afgesproken maatregelen nog niet zijn geïmplementeerd wordt
beoordeeld in hoeverre dit invoering van de herziene KVT blokkeert. Als daarvan sprake is wordt
door de sector Operationele Voorbereiding, afdeling planvorming, team plannen en procedures
brandweerzorg, een work-around voorgesteld door middel van een handmatig doorgevoerde
wijziging op vakniveau.

4 Communicatie

Het werkproces update KVT kent een aantal processtappen waarover zorgvuldige communicatie
moet plaatsvinden. Dit betreffen:
Processtap 1: activeren werkproces en vaststellen planning
Nadat het DT het werkproces heeft geactiveerd en de planning heeft vastgesteld wordt dit
korpsbreed via Plein16 en de eerstvolgende nieuwsbrief gecommuniceerd.
Processtap 5: beoordelen concequenties herziene KVT
Nadat de clustercommandanten in samenspraak met de ploegchefs de consequenties van de
herziene KVT hebben beoordeeld worden de kazernes door de clustercommandanten
geïnformeerd over de voorgestelde wijzigingen, inclusief de eventueel gedane voorstellen om af
te wijken van de berekende verdeling.
Processtap 9: definitief vaststellen KVT
Nadat het DT de herziene KVT definitief heeft vastgesteld wordt dit korpsbreed via Plein16 en de
eerstvolgende nieuwsbrief gecommuniceerd. De clustercommandanten informeren de kazernes
gedetailleerd over de definitieve KVR en de uit te voeren preparatieve maatregelen.
Processtap 12: invoeren definitieve KVT
Nadat de definitieve KVT succesvol is ingevoerd wordt dit korpsbreed via Plein16 en de
eerstvolgende nieuwsbrief gecommuniceerd. Eventuele tijdelijke afwijkingen als gevolg van het
niet tijdig afronden van preparatieve maatregelen worden gecommuniceerd met de
desbetreffende kazernes.
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5 Planning
Het in deze notitie beschreven werkproces beoogt een update van de KVT door te voeren in een
periode van circa 3 maanden (eerste kwartaal van een kalenderjaar). De globale planning die
daarbij wordt gevolgd is als volgt opgebouwd.
Activeren werkproces en vaststellen planning
Berekening herziene KVT op basis van
vastgestelde rekenmethodiek
Check herziene KVT op feitelijke onjuistheden
Bijstellen herziene KVT door correctie van
eventuele feitelijke onjuistheden
Beoordelen consequenties herziene KVT en
voorstellen eventuele afwijkingen van
rekenmethodiek
Beoordelen herziene KVT op preparatieve
consequenties
Beoordelen voorstellen eventuele afwijkingen
van rekenmethodiek
Voorlopig vaststellen herziene KVT inclusief
bestuurlijke terugkoppeling
Definitief vaststellen KVT
Uitvoeren preparatieve consequenties per
cluster op basis van implementatieplan
Testen definitieve KVT
Invoeren definitieve KVT

Week 1
Week 1 +2
Week 3
Week 4
Week 4 + 5

Week 4 + 5
Week 6
Week 7 + 8
Week 8
Week 9 + 10 + 11 + 12
Week 9 + 10 + 11 + 12
Week 13

In processtap 1 zal de planning voor het desbetreffende kalenderjaar worden geconcretiseerd.
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Bijlage 1 methode samenstellen KVT
Dit product geeft inhoudelijk inzicht in het tot stand komen van de KVT en exportproducten van de
KVT.
Bepalen van uitruktijden:
1. Extractie van incidentgegevens uit GMS
- Alleen prio 1 incidenten
- Selectie van TS
- Selectie van ‘eindrapport’
- Statussen alarmering en uitgerukt zijn compleet
- Tijd uitgerukt is groter (later) dan alarmering
- Onderverdeling GWT en BWT
NB
Voor WO gelden dezelfde criteria.
De opsplitsing in GWT en BWT is niet van toepassing
2. De uitruktijden worden berekend over het voorgaande kalenderjaar
3. Indien een kazerne minder dan 15 uitrukken heeft wordt verder terug gekeken in de tijd
totdat het aantal van 15 incidenten is bereikt.
4. Er wordt een opdeling gemaakt tussen
-Gedurende werktijd = GWT ma t/m vr 07:00 – 18:00 uur
-Buiten werktijd = BWT overige tijden
5. Voor alle kazernes wordt een uitruktijd berekend met het principe percentiel 75% (P75)
6. Er wordt een aparte tijd berekend voor WO voertuigen met zelfde principes als TS
a. Voor WO geen onderscheid tussen GWT en BWT
Rijsnelheden
1. In het rekenmodel (CARE) worden de rijsnelheden aangehouden zoals die door de
leverancier (Falck) van het wegenbestand worden aangeleverd.
2. Cruciale ontsluitingswegen worden toegevoegd aan het wegenbestand.
(bv ontsluiting van kazerne Bodegraven)
3. Beperkingen die voor de uitrukkende eenheden van invloed zijn worden aangepast in het
wegenbestand (bv pontje)
Vakken
1. Het vakkenmodel is een afgeleide van het oorspronkelijke model van 2005.
Aanpassingen aan het vakkenbestand zijn mogelijk indien daar aanleiding toe is.
a. Een vak voldoet aan het basisprincipe “doorkruisbaar” binnen 1 minuut. In
landelijke gebieden kunnen hier uitzonderingen op bestaan.
b. Getracht wordt om een vak zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ‘logica’.
-Indien via een vak aangereden moet worden die niet van dezelfde kazerne is,
dient dat aangepast te wordenc. Vakgrenzen (polygonen) worden in het meldkamersysteem verwerkt in een
database, zodat per adres precies bepaald kan worden in welk vak dat valt.
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d. Theoretisch is het mogelijk dat bij kruisende wegen de xy coördinaat nagenoeg
op de zelfde plaats liggen (variabele zit in de z coördinaat) . Per straatdeel kan in
GMS een uitzondering gemaakt worden dat betreffende straatdeel expliciet
gekoppeld wordt aan een ander vak (bv bij rijkswegen komt dat incidenteel voor).
i. De straatdelen die hiervoor in aanmerking komen kunnen door een
clustercommandant aangevraagd worden. Praktisch gezien wordt dit
door de KVT beheerder beheerd.
GMS Specifiek
1. In GMS bestaan verschillende KVT soorten.
Er is één KVT voor alle voertuigsoorten m.u.v. de OVD, HOVD en WO.
2. Er komen 3 tijdsperioden
a. Gedurende werktijd (GWT) = maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 – en 18:00
uur
b. Buiten werktijd (BWT) = Alle overige tijden.
c. ‘Schaduw KVT’; Deze KVT is een kopie van de BWT KVT en zal in GMS
preparatief worden ‘klaargezet’ om eventuele actuele wijzigingen door te voeren.
In voorkomende gevallen is het noodzakelijk dat er een tijdelijke andere KVT
geldt (evenementen, wegwerkzaamheden, ed).
Een schaduw KVT wordt voor alle KVT soorten gemaakt.
(uitleg: Soms kan een afsluiting van een weg invloed hebben op de KVT. In
voorkomende gevallen dient tijdelijk een andere KVT ingesteld te worden. Deze
schaduw KVT voorziet daarin. De originele KVT blijft daardoor op de achtergrond
in tact.)
3. Maximaliseren
Voor de kazernes in Hollands Midden staat de maximalisering uit; concreet betekent dat
e
het verzorgingsgebied van de tweede TS gelijk is aan die van de 1 TS.
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Bijlage 2 presentatievorm KVT voorstel
In dit product wordt de feitelijk KVT getoond. Het bestaat uit twee delen:
1 De uitruktijdentabel
2 het geografisch overzicht.
Versie 0.1
• Uitruktijdentabel.
Aan de hand van de beschreven methode (product A) wordt een tabel opgeleverd van alle
posten.
Een tabel met de oude tijd (grondslag van de dan actuele KVT) , de nieuwe tijd en het gemeten
verschil tussen de oude en nieuwe tijd. Inzichtelijk GWT en BWT.
Voorbeeld:
Post
X

GWT
oud
04:00

GWT
nieuw
04:10

Verschil
00:10

BWT
oud
04:05

BWT
Nieuw
03:55

Verschil
00:10

• Geografische overzicht (exclusief interregionale samenwerkingsverbanden)
In de geoviewer zal een overzicht gepresenteerd worden van het verzorgingsgebied TS op niveau
1t/m 4 van GWT en BWT, waarbij inzichtelijk is de huidige vs het voorstel en de verschillen
daarin.
Voor de conceptversie is een speciale inlog op de geoviewer:
geoclus@brandweer.vrhm.nl
Een soortgelijk overzicht wordt gemaakt voor de WO, echter zonder onderscheid tussen GWT en
BWT.
Voorbeeld:
Was
wordt
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Verschil

Versie 0.2
e
e
Het 1 concept wordt gecontroleerd op feitelijke onjuistheden. Eventuele correcties leveren een 2
concept op. Uitvoering is gelijk als benoemd bij versie 0.1.
• Eventuele feitelijke onjuistheden worden via de lijn (clustercommandant) per e-mail
aangeleverd aan de KVT beheerder.

Versie 0.3
e
Resultaten van de toetsingscommissie KVT worden verwerkt is een 3 conceptversie.
Uitvoering gelijk als benoemd in B-1
Versie 1.0
Na consultatie van burgemeesters volgt een definitief voorstel ter besluitvorming in DT/DB/AB
Het bestaat uit een tabel met uitruktijden en geografisch overzicht van de verzorgingsgebieden
TS (GWT en BWT) en WO van de hele regio (afdruk op papier)
Na besluitvorming zal de KVT uitgewerkt worden in het niet afgeschermde deel van de geoviewer
met specifieke uitwerking van:
TS GWT, TS BWT, AL GWT, AL BWT, HV GWT, HV BWT, WO, OVD , HOVD, GSE, MP.
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Bijlage 3 checklist impact wijziging KVT
Pro memorie
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Bijlage 4 Format implementatieplan
Pro memorie
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Bijlage 5 producten t.b.v. inlezen KVT in GMS (zowel deel
VRHM en VRHL)
•
•
•
•

•

Kaz_volg.cvs (bestand met de fysieke KVT volgorde
Kaz_tijds.csv (bestand met tijdsafhankelijkheden (GWT en BWT) en schaduw KVT
Straatdeelvak.csv (bestand met specifieke straatdelen die hard gekoppeld worden aan
vakken)
Kruispuntvak.csv (Bestand met specifieke kruispunten die hard gekoppeld worden aan
vakken)

Vak.csv (databasemodel waarin de geografische vakken (polygonen) zijn vertaald naar
databaseformat)
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