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.
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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
Evacuatie
Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting

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:

9/10

Samenvatting projectplan Water en
Evacuatie
Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting

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.
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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.

1/10

Versie 17 maart 2015

Samenvatting projectplan Versterking
risico- en crisisbeheersing
stralingsincidenten

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)

10/10

Versie 17 maart 2015

Samenvatting projectplan Kwaliteit en
Vergelijkbaarheid versie 16 maart 2015
Resultaten, activiteiten, planning en begroting

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.

6/8

Samenvatting projectplan Kwaliteit en
Vergelijkbaarheid versie 16 maart 2015
Resultaten, activiteiten, planning en begroting
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.

7/8

Samenvatting projectplan Kwaliteit en
Vergelijkbaarheid versie 16 maart 2015
Resultaten, activiteiten, planning en begroting

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.
2/6

Samenvatting projectplan Versterking
bevolkingszorg
Resultaten, activiteiten, planning en begroting (11 mrt 2015)

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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