2.

Herziene Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

26 november 2015
13.30 – 16.00 uur
Raadszaal, Stadhuis Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslag AB 25 juni 2015 en besluit extra AB 28 oktober 2015
en bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen (mondeling)
6.
Veiligheidsberaad

_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Regionaal Risicoprofiel VRHM
A.2
Voorstel risicoaanpak
A.3
Regionaal Beleidsplan VRHM 2016 – 2019
A.4
Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015 – 2016
A.5
Format inventarisatie schade jaarwisseling
A.6
Vaststelling herziening Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel
Meningvormend
A.7
Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden (mondeling)
A.8
Stand van zaken opvang vluchtelingen (mondeling)

Informatief
A.9
Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamerdomein VRH en VRHM
A.10 Voortgangsrapportage VRHM (januari – september 2015)
A.11 Systeemtest 2015

____________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Uitgangspunten Cebeon vanaf 2019
B.2
Korpsbeleidsplan 2016 – 2018 Brandweer Hollands Midden

Meningvormend
B.3
Samenstelling Dagelijks Bestuur VRHM
Informatief
B.4
Overeenkomst samenwerking RDOGHM en NRK inzake Noodhulpteam
B.5
Kwartaalrapportage VRHM Q3-2015
B.6
Evaluatie kader evenementenveiligheid VRHM

_____________________

Rondvraag
Sluiting
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Agendapunt 2. AB VRHM 26 november 2015

3.a

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:

25 juni 2015
10.00 – 13.30 uur

Plaats:

Stadhuis Alphen aan de Rijn, Raadszaal

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

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Oegstgeest, Zoeterwoude, Zuidplas en
Bodegraven Reeuwijk (sluit op een later tijdstip aan op de vergadering).
De voorzitter heet mevrouw Dubbelman (OM) welkom in de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen aanpassingen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 27 maart 2014 en bespreken actiepunten
Verslag
Er zijn geen opmerkingen.
Actiepunt 120 – Kazernevolgordetabel (KVT 2015)
Actiepunt 120 is door de heer Baardscheer besproken met Mw. Breuer – afgehandeld.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Bernsen meldt dat de GGD, in verband met de opvang van verwarde personen
opdracht heeft gekregen van de gemeenten om een onderzoek te doen naar de positionering
van de integrale 24-uurs crisisdienst. Vanuit de gemeenten is gevraagd of ook het JPT hierin
meegenomen kan worden.
Het op orde brengen van dit onderwerp heeft momenteel ruime aandacht.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat het belangrijkste punt de strategische agenda betrof. Projecten
vinden doorgang en het Meerjarenprogramma Informatievoorziening (wat er op toe ziet dat
alle Veiligheidsregio’s in de toekomst gezamenlijk informatie kunnen delen – wettelijke
verplichting) is aangenomen.
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Algemeen
AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Herziening Regionaal Crisisplan VRHM 2016 - 2019
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het RCP versie d.d. 11 juni 2015 vast te stellen;
2. Het bestaande RCP (8 november 2012 versie 1.5) vervalt nadat het AB het RCP versie
d.d. 11 juni 2015 heeft vastgesteld én het implementatieplan is uitgevoerd;
3. Incidenten waarbij sprake is van a-synchrone opschaling worden door het HO ter
evaluatie aangeboden aan de Evaluatiecommissie.
4. De GRIP-regeling Hollands Midden (versie 3.6.1 oktober 2010) komt bij inwerkingtreding
van het RCP te vervallen, nu de GRIP-regeling conform het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming in het RCP is verwerkt.

A.2

Herziening Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
 Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
 Het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage te leggen bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a
Leiden) en de gemeente Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In de periode dat
het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage ligt (6 weken conform wettelijke termijn), kunnen
zienswijzen op het ontwerp RBP AkzoNobel worden ingediend bij de VRHM.
 Na de periode van inzage wordt het ontwerp RBP AkzoNobel door middel van een
schriftelijke besluitvormingsronde definitief vastgesteld door het AB. Eventuele
zienswijzen komen in deze schriftelijke besluitvormingsronde aan de orde.
 Het RBP AkzoNobel (versie 1 juni 2011) komt te vervallen als het herziene RBP
AkzoNobel (versie 6 mei 2015) op 1 september 2015 in werking treedt.

A.3

Aangepaste procedure NL-Alert VRHM
Dhr. Bruinsma acht het noodzakelijk dat de burgemeester in het effectgebied van het NLalert zo snel mogelijk wordt geïnformeerd. Ook vraagt hij aandacht voor het dekkingsgebied
als de WAS-palen wegvallen.
Dhr. Bitter antwoordt dat het NL-alert voorzien is van tekst wat garandeert dat men direct op
de hoogte is.
De voorzitter voegt toe dat het probleem niet zit in het wegvallen van de WAS-palen maar in
telefoons die nog geen NL-alert kunnen ontvangen. Dit zal zich geleidelijk aan oplossen.
Voorlopig blijven de WAS-palen nog bestaan. Het spreekt voor zich dat een dekking van
100% nooit gehaald zal worden. Echter, de thans bestaande dekking is goed.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De aangepaste procedure NL-Alert conform bijlage 1;
2. Het mandaat van de Taakorganisatie Communicatie zoals opgenomen in het deel B –
Communicatie van Handboek Bevolkingszorg van het Regionaal Crisisplan aan te laten
passen conform bijlage 2;
3. De procedure en het mandaat ter informatie aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
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A.4a

Regionale consultatie LMO documenten
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. In te stemmen met bijgaande reactie op de LMO documenten die ter consultatie zijn
aangeboden;
b. Verzoekt de reactie ter kennis te brengen van het Veiligheidsberaad die op basis daarvan
de gemeenschappelijke reactie vormt.

Meningvormend
A.4b

Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden (mondeling)
Dhr. Meijer licht de stand van zaken van het afgelopen half jaar op de GMK mondeling toe.
De leden van het AB ontvangen hiervan een schriftelijke terugkoppeling.
Kernpunten:
 Verbetering van de rapportages
 Storingen op de MKA van 10 tot 20 minuten – door pull back thans teruggebracht tot 1
minuut
 Verplichte seating werkt niet mee in de multi-uitvoering (staat onder aandacht)
 Demotivatie op de werkvloer omdat het werk niet goed gedaan kan worden (naar
aanleiding van het bovenstaande)
 Mogelijkheid overwegen gemeenschappelijk LMO-project met MKA Rotterdam
Dhr. Bernsen deelt mee dat binnenkort het rapport ‘Ambulance in zicht’ verschijnt, een
landelijk rapport van het RIVM wat alle Ambulancediensten met elkaar vergelijkt. Dit kan er
toe leiden dat gemeenten in komkommertijd persvragen krijgen.
In het inmiddels gepasseerde jaarverslag is een splitsing gemaakt in de responstijden op de
dag dat Hollands Midden is overgegaan naar de Yp om te kunnen zien wat de aanrijtijden van
voor en na de verhuizing zijn.
Van belang is dat steeds de indruk is gewekt dat de aanrijtijden weer op het ‘oude niveau’
zouden komen. Hollands Midden zat altijd boven de 95% (2013). Na de verhuizing naar de
Yp is HM teruggezakt naar 91% wat 4% te laag is. Op dit moment zit men op 92,5% en gaat
het nog slechts om kleine dingen.
De analyse laat zien dat het niet het gevolg is van storingen maar dat er 6,5% meer ritten zijn
en dat het drukker is geworden op de weg. Deze factoren vormen voornamelijk de oorzaak
voor het niet halen van de oude standaard. Er zijn echter nog verbeterslagen mogelijk. In
januari 2015 is er een extra ambulance op de weg gekomen, in september 2015 volgt nog
een extra ambulance, zo ook per 1 januari 2016. Het AB zal op de hoogte gehouden worden
van de ontwikkelingen.
De voorzitter voegt toe dat er geacteerd moet kunnen worden als dit nodig is. Men is
doordrongen van de ernst van de situatie die veel aandacht heeft. De rapportage is onder
druk gezet. In het najaar volgt een formele rapportage naar de besturen.
Dhr. Bruinsma doet de suggestie om kennis te halen bij de regio Rotterdam waar met lowcare ambulances wordt gewerkt.
Dhr. Waaijer vraagt of er ook traumahelikopters worden ingezet in de regio.
Mw. Breuer is benieuwd naar de invloed van het spreidingsbeleid op het verkrijgen van een
extra ambulance.
Dhr. Bernsen
In antwoord op de vraag van dhr. Bruinsma:
Er is inmiddels contact gelegd met de regio’s Rotterdam en Den Haag over dit onderwerp.
In antwoord op de vraag van dhr. Waaijer:
Traumahelikopters zijn niet van de RAV. Deze staan in Rotterdam, Amsterdan, Nijmegen en
Groningen. De dichtstbijzijnde wordt gebeld. Echter, er wordt nooit een helikopter gebeld als
men het met een ambulance af kan.
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In antwoord op de vraag van mw. Breuer:
Het RIVM maakt op verzoek van de minister een spreidingsbeleid/plan wat aangeeft hoeveel
posten er in Nederland moeten zijn en waar die moeten zitten. In overleg met de
zorgverzekeraar heeft de regio Hollands Midden 2 posten meer dan in het plan beschreven
staan. Hier is dus op ingespeeld. Het feit dat Hollands Midden er 3 nieuwe ambulances bij
krijgt is gebaseerd op de stijgende productie. Verbeterslagen kunnen mogelijk ook nog uit een
andere hoek komen.
Dhr. Schoenmaker heeft iets vernomen over te maken kosten en vraagt of hier in de notitie
op ingegaan kan worden zodat dit meer duidelijk wordt.
Dhr. Meijer antwoordt dat er bij onvoldoende functioneren aangepast of aangeschaft moet
worden. Momenteel wordt onderzocht waar behoefte aan is om de prestatie op orde te
krijgen. Verder is het de vraag of er per jaar nog opbrengst komt uit het samengaan met
Haaglanden. Momenteel zit men op € 100.000 extra exploitatiekosten voor aanpassingen in
dit jaar. Afhankelijk van de analyse die gemaakt wordt kan dit nog meer worden.
De voorzitter antwoordt dat ongeveer een kwart voor rekening is van de brandweer, de helft
is voor rekening van de politie en het restant gaat via de ziektekostenverzekeraars. Er gaat
veel vanaf en het zal nog geruime tijd duren voordat men met een rekening naar de
gemeenten toe komt.
A.5

Huisvesting crisisruimten Hollands Midden
De voorzitter licht toe dat dit onderwerp zich richt op een eerste ‘gedachtewisseling’ over de
huisvesting van de crisisruimten.
Dhr. Bruinsma merkt op dat hij het onderwerp ‘bereikbaarheid’ mist in de argumentatie.
Dhr. Waaijer brengt in dat hij zijn twijfels heeft bij de urgentie van dit voorstel en vraagt zich
af of men al toe is aan deze stap. Daarnaast is hij van mening dat Hollands Midden een
uitstekende voorziening heeft.
De voorzitter antwoordt dat het onderwerp relevant is omdat er binnenkort gesprekken met
de LMO plaats zullen vinden over compensaties. Ook wordt bekeken of er een mogelijkheid is
het Rijk de verbindingen te laten financieren. Voor wat betreft bereikbaarheid; vanaf het
huisadres zal het voor de één een pluspunt en voor de ander een minpunt worden.
Dhr. Meijer vult aan dat haast op dit onderwerp uitsluitend voortkomt uit de behoefte om de
financiële positie in kaart te brengen.
De overige argumenten zoals MKA/ROT/RBT bij elkaar, onder welke omstandigheden, of juist
niet, zullen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden.
De voorzitter deelt mee dat deze discussie vanwege het ingewikkelde karakter hier
nogmaals terug zal komen.

A.6

Stand van zaken herziening Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
Er zijn geen opmerkingen.

Informatief
A.7

Rapportages systeemtest Zonnebloem
Er zijn geen opmerkingen.

A.8

Eerste voortgangsrapportage VRHM (januari-april 2015)
Dhr. Bruinsma wil naar aanleiding van Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie, blz. 2 van de
notitie, alle collega’s oproepen aandacht te besteden aan dit onderwerp. Hij acht het van
gemeenschappelijk belang dat er goed gekeken wordt naar de competenties van de
medewerkers.
Op blz. 3 van de notitie, punt Bedrijfsvoering wordt gesproken over consequenties Nationale
Politie in relatie tot de Veiligheidsregio. Hij is benieuwd waar de knelpunten uit bestaan.
De voorzitter antwoordt dat de eenheidsleiding meer dan gemiddeld belast is, mede ten
gevolge van het feit dat er al geruime tijd een vacature open staat die niet gemakkelijk
ingevuld raakt. Dientengevolge is er geen goede continuïteit in de aanwezigheid. Er is geen
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sprake van een negatieve houding. Men zoekt naar antwoorden als: hoe hebben we steeds
de juiste mensen op dezelfde niveau’s aanwezig en hoe is de betrokkenheid van de politie bij
de crisisbeheersing georganiseerd.
A.9

Informatiekaart Keukenhof
Er zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
B.1

Jaarstukken GR VRHM 2014
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. De jaarstukken 2014 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de
toelichting op dit besluit, vast te stellen;
b. De restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.320.278, voor het
programma brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer,
voor de overige programma’s naar rato van het aantal inwoners, een en ander
overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
c. De ophoging van de bestemmingsreserve GMK met € 351.137 door overheveling vanuit
de bestemmingsreserve Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en bestemming van het
resterend saldo ad
€ 110.066 uit het jaarrekeningresultaat van 2014.

B.2

Eerste Begrotingswijziging 2015
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2015 vast te stellen. De 1e
begrotingswijziging 2015 omvat:
a. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 200.000
conform het besluit resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve
Versnelde Organisatieopbouw;
b. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het
trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de
VRHM ad € 65.000 en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Multiteam/LCMS;
c. Het structureel aanpassen van de ramingen op de programma’s brandweer en GHOR
naar aanleiding van het besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR;
d. Het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma
Veiligheidsbureau in verband met de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van
het Veiligheidshuis en de kassiersfunctie hiervoor van de VRHM met ingang van 2015.

B.3

Controleprotocol 2015 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen bestuur besluit:
1. Het controleprotocol 2015 vast te stellen.

B.4

Ontwerp-programmabegroting 2016, ingediende zienswijzen en meerjarenramingen 20172019 VRHM
Dhr. Bruinsma is niet voor versnelling van het afbouwen van de Cebeon-norm ondanks dat
er gemeenten zijn die hier anders tegenover staan.
Dhr. van Erk vraagt zich af hoe men om gaat met het herverdeeleffect in zijn algemeenheid
en is benieuwd hoe collega’s hier over denken. Verder is hij van mening dat, als er in de loop
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van het jaar iets verandert, er weer een nieuwe discussie zal ontstaan.
Dhr. Cremers is zich er van bewust dat de bezorgdheid van de raden een rol in de discussie
speelt. Ondanks dat lijkt het goed om vast te houden aan de Cebeon-norm van 2009 en hier
naar toe te groeien. Op het moment dat deze beweging is afgerond kan men alsnog de stand
van zaken opmaken in relatie tot de Cebeon-norm die er dan is. Hij wil pleiten voor
continuïteit en stabiliteit. De gemeenten zijn er van op de hoogte dat er een nieuwe herijking
plaatsvindt op het moment dat deze beweging is afgerond.
Dhr. Schoenmaker sluit zich aan bij de woorden van de heer Cremers.
De voorzitter wil een aantal zaken in dit project, ondanks dat deze met elkaar in verband
staan, los van elkaar belichten.
Ten eerste zijn er afspraken om tot 2018 stap voor stap in de richting van de in 2009 gestelde
norm te komen, die tot doel hebben iedereen gelijk te behandelen. Dit is bereikt met een
bezuiniging binnen de Veiligheidsregio. Sinds die gemaakte afspraken zijn er twee dingen
veranderd. Het gemeentefonds is gekrompen t.o.v. 2009 maar de uitgaven zijn gelijk
gebleven, wat een min-effect veroorzaakt. Daarnaast is er sprake van een herijking van de
maatstaf rampenbestrijding wat voor de meesten vervelend is en wat leidt tot een
herverdelingseffect als je dat gaat toepassen. Ook is er een bezuiniging te verwachten op de
BDUR. Deze drie dingen moet men met elkaar in verband brengen en hierover moet een
heldere lijn voor de toekomst worden afgesproken. Het is goed hierover discussie te voeren in
het AB en te bekijken hoe men hier in gaat besluiten. Momenteel worden de invloeden van
deze beweging onderzocht.
Mw. van der Velde vraagt of er ook een discussie speelt of er aan de gemeenten uitgekeerd
blijft worden of dat het rechtstreeks naar de Veiligheidsregio gaat?
De voorzitter antwoordt dat er op dit moment geen beweging gaande is om dingen anders in
te richten. Het probleem vraagt om een fundamenteel ander stelsel als men er een
functioneel bestuur van gaat maken. Zoals hij begrepen heeft is het Rijk daar nu nog niet aan
toe.
Dhr. Goedhart meent dat de heer Van Erk gelijk kan hebben dat als er discussie ontstaat in
de gemeente er nog niet gezegd kan worden hoe men om moet gaan met die herverdeling.
Binnen de bestaande koers moet worden gekeken naar het beeld dat ontstaat. Tot die tijd
bestaan er in ieder geval heldere afspraken.
De voorzitter licht toe dat men zich moet realiseren dat de Veiligheidsregio betaald moet
worden middels de maatstaf. Met 94% is dat het grootste deel, het overige is gemeente. Door
de regionalisering van de brandweer beweegt het zich op kostenniveau landelijk meer naar
elkaar toe. De uitschieters die vroeger bestonden gaan meer in het geheel op nu het per
regio uitgewerkt wordt.
Dhr. Cremers is van mening dat het herverdelingseffect daarnaast gelegd moet worden en
vraagt zich af waar dit op is gebaseerd. In het verleden betaalde De Krimpenerwaard het
meeste extra. Wat moet de één inleveren aan de Veiligheidsregio en wat krijgt de ander erbij
is een relevante vraag. Kan men stellen dat de kosten in de Veiligheidsregio’s gemiddeld zijn
en dat het naar elkaar toegroeit als het op een andere plek anders geregeld wordt?
De voorzitter beaamt dit, echter, de wijze waarop de kosten verdeeld worden over de
gemeenten zijn bij iedere Veiligheidsregio verschillend. Het systeem waar Hollands Midden
voor heeft gekozen wordt niet door alle Veiligheidsregio’s gehanteerd.
Dhr. Bruinsma merkt op dat er toch een basiszorg bestaat?
De voorzitter antwoordt dat de kosten die de basis zijn voor de maatstaf worden gebaseerd
op de feitelijke uitgaven. Er zijn regio’s die inwoneraantallen een grotere rol laten spelen wat
zorgt voor een andere verhouding. Als dit in Hollands Midden toegepast zou worden dan gaat
Leiden minder betalen en andere gemeenten meer. In een aantal andere regio’s betaalde
men al meer dan dat men kreeg. Dit wordt nu gecompenseerd. Men leest dat echter niet op
die manier omdat Hollands Midden een andere maatstaf heeft.
De voorzitter sluit de discussie met de mededeling dat deze hier nogmaals ter tafel zal
komen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
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1. De ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019
vast te stellen;
a. De lasten en baten voor het jaar 2016 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming 2014 volgens de bedragen zoals opgenomen in het
vaststellingsbesluit;
b. Akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen
mutaties in de reserves;
c. De in de programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019
e. Kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelde risico’s;
f. De voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en
machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor
gedekte vervangingsinvesteringen.
B.5

Ontwerp-programmabegroting 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening
Dhr. Bruinsma vraagt zich af of dit onderdeel opgenomen kan worden in de begroting van
de Veiligheidsregio.
De voorzitter licht toe dat dit een mogelijkheid kan zijn, maar dat het formeel een begroting
is van de RDOG is die wordt vastgesteld door het AB van de RDOG.
Dhr. Bernsen hecht er belang aan om dit integraal te behandelen en acht advies van de
heer Bruinsma zwaarwegend omdat het ook als zodanig in de gemeenschappelijke regeling
is opgenomen.
Dhr. Wienen antwoordt dat het dezelfde gemeenten zijn die in beide gemeenschappelijke
regelingen functioneren. Echter, de afspraak is gemaakt om het onder te brengen bij de
begroting van de RDOG. Dat de inhoudelijke inbreng van groot belang is mag duidelijk zijn.
Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOGHM om de bijgevoegde
ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 vast te stellen.

B.6

Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOGHM om de bijgevoegde
Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening vast te tellen inclusief het voorstel
voor bodem en plafond van de algemene reserve voor dit programma.

B.7

Afspraken regionale piketten Bevolkingszorg
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de ‘Afspraken VRHM en gemeenten inzake regionale piketten
Bevolkingszorg’.
2. De huidige piketregeling Bevolkingszorg in te trekken.

Informatief
B.8

Veilige Publieke Taak ‘VPT’
Dhr. Schoenmaker licht de VPT toe aan de hand van een presentatie.
Aansluitend zijn de volgende vragen gesteld.
Dhr. Staatsen merkt op dat de presentatie zich voornamelijk richt op maatregelen maar
vraagt zich af of er ook sprake is van een monitoring of effectmeting.
Dhr. Schoenmaker antwoordt dat deze vraag ook door het ministerie is gesteld als
voorwaarde voor de tweede ronde in dit proces. Het heeft nog niet geleid tot een concreet
resultaat. Uiteindelijk moet het proces wel tot een monitoring leiden en tot borging van de
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resultaten om de gemeenten inzicht te verschaffen. Momenteel bevindt men zich in de
registratiefase.
Mw. van der Velde vraagt of er in de toolbox die er aan komt ook iets zit wat gericht is op
raadsleden.
Dhr. Schoenmaker antwoordt dat ook raadsleden voordeel kunnen hebben van de toolbox.
Dhr. Waaijer vraagt zich af of het ook mogelijk is om personen die last veroorzaken te volgen
zodat daar inzicht in ontstaat en men elkaar op de hoogte kan stellen.
Dhr. Shoenmaker antwoordt dat het verstandig zou kunnen zijn om te kijken of er type
achtergronden en type situaties zijn die moeilijk gedrag veroorzaken zodat men daar wat van
kan leren. Overige beslissingen, zoals volgen van personen, zijn meer van lokale aard.
Dhr. Bruinsma vraagt of er een mogelijkheid is om een gemeenschappelijke website op te
zetten waar voorbeelden gedeeld kunnen worden over aanpak en afhandeling van bepaalde
eenduidige voorvallen.
Dhr. Schoenmaker licht toe dat er al een dergelijke website bestaat. De bedoeling is deze
verder uit te bouwen. Een aparte ingang voor raadslieden zou een optie kunnen zijn.
Dhr. Doornbos vraagt of er ook mogelijkheden zijn voor de waterschappen omdat ook zij hier
mee te maken hebben.
Mw. Spies is van mening dat in de aanbevelingen ook de inrichting van de fysieke ruimte
meegenomen moet worden. De ervaring van het serviceplein van de gemeente Alphen aan
den Rijn is dat dit helpt om agressie bij mensen naar beneden te brengen.
Mw. Spies vraagt in het bijzonder aandacht voor problematiek rondom het doen van aangifte
door medewerkers van de gemeente. Zij is al geruime tijd bezig met politie en OM om de
privacy van mensen die aangifte doen te borgen. Dit blijkt een moeilijk onderwerp te zijn.
Mw. Dubbelman antwoordt dat zij de wens om anoniem aangifte te kunnen doen herkent. In
strafdossiers is dit buitengewoon lastig. Het weglaten van een adres is wel te regelen, men
kan dan gebruik maken van het postadres van de gemeente. Over het algemeen moet men
als getuige aangeven in persoon op te willen treden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan
worden overgegaan tot een anonieme aangifte, maar dan moet het geval bijzonder
bedreigend zijn.
Voorts deelt zij ter geruststelling mee dat aangevers die bekend zijn achteraf zelden of nooit
bedreigingen krijgen. Mocht zich een uitzondering voordoen dan zorgt het OM er voor dat er
extra aandacht komt van de politie.
Zij zal het verzoek om aandacht voor dit onderwerp uiteraard meenemen.
Dhr. Bernsen is bekend met de ervaring en deelt mee dat ook in de gezondheidszorg de
neiging tot aangifte doen beperkt is als het op persoon plaats moet vinden. Het scheelt als
men aangifte doet op naam van de instelling.
De voorzitter meldt dat bij de gemeente Leiden nooit door een persoon zelf aangifte wordt
gedaan maar altijd door een leidinggevende, wat rust oplevert.
.
B.9

Inzet USAR.nl in Nepal
Presentatie door A. Stam, directeur Incidentbestrijding Brandweer Hollands Midden –
Teamleader USAR.nl tijdens inzet in Nepal.

Rondvraag
Dhr. Bruinsma vraagt of de Veiligheidsregio iets kan betekenen in de coördinatie van
grensoverschrijdende evenementen zoals de Tour de France.
De voorzitter wil dit thema een keer terug laten komen in een AB vergadering vanwege het
feit dat er meer van dergelijke evenementen zijn. Het verdient aanbeveling om de coördinatie
daarvan nader te bekijken omdat er meerdere evenementen zijn in de regio, zoals
bijvoorbeeld het bloemencorso, waar dat het geval bij is.
Dhr. Bruinsma heeft in een vorige vergadering gevraagd wat de houding van de
Veiligheidsregio ten aanzien van de app van de SOS-alarmhulpdienst is.
De voorzitter meldt dat het een particuliere app betreft die door het Rijk nog niet wordt
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omarmd, er is echter ook geen sprake van verzet. De app komt niet in de plaats van 112
omdat het gevaar er in schuilt dat mensen denken dat er dan niets hoeft te gebeuren. Het is
ook niet zo dat de app rechtstreeks informatie doorstuurt naar de Meldkamer. Deze redenen
zorgen er voor dat er nog geen actief gevolg aan de app wordt gegeven. Het lijkt hem dan
ook niet verstandig dit regionaal toe te gaan passen.
Dhr. Bruinsma wijst erop dat er ook initiatief kan zijn vanuit de burgers en dat men het
derhalve niet geheel links kan laten liggen. Hij is van mening dat men toch met elkaar in
debat moet gaan om te kijken of er mogelijkheden zijn. In het land zijn experimenten gedaan
waar hij geïnteresseerd in is, met name of de toepassing als ‘terecht’ is ervaren of niet.
De voorzitter heeft hier op dit moment nog geen berichten over ontvangen en wil deze
afwachten, maar sluit niet uit dat het onderwerp hier in de toekomst opnieuw ter tafel komt.
Dhr. Bernsen deelt mee dat het AB een e-mail heeft gekregen over de benoeming van de
gemeentelijke lijkschouwers. Hij verzoekt het AB deze uiterlijk in de collegevergaderingen van
30 juni a.s. te behandelen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
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3.b

Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 28 oktober 2015

De afgelopen weken hebben gemeenten en partners een grote inspanning geleverd in de opvang
van vluchtelingen.
Aan de veiligheidsregio’s is door het COA gevraagd een bijdrage te leveren van 500
noodopvangplaatsen voor eind 2015 en tevens te zorgen voor crisisnoodopvangplaatsen. Aan de
provincie is door het COA gevraagd om 2.000 – 2.5000 noodopvangplaatsen te realiseren binnen de
provincie (incl. aantal in vraag aan veiligheidsregio’s).
Op 14 locaties, gelegen in dertien gemeenten (Voorschoten, Leiden, Waddinxveen, Nieuwkoop,
Teylingen, Oegstgeest, Zoeterwoude, Lisse, Kaag en Braassem, Bodegraven-Reeuwijk, Leiderdorp,
Hillegom en Zuidplas), zijn sinds 9 oktober jl. in totaal 1.843 plekken geregeld in het kader van de
crisisnoodopvang.
Op twee locaties, gelegen in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden, zijn 1.390 plekken
beschikbaar in het kader van de noodopvang (respectievelijk 1140 plekken voor maximaal 6
maanden en 250 plekken voor een jaar).
In het AZC in de gemeente Katwijk zijn (incl. uitbreiding) 1.170 plekken beschikbaar voor de reguliere
opvang. Vanaf de tweede helft 2016 komen in de gemeente Gouda hier nog 500 plekken bij (dus
totaal 1.670 plekken).
Gezien de inspanningen die reeds door de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) zijn geleverd en de constatering dat het continue verplaatsen van vluchtelingen van
crisisnoodopvangplaats naar crisisnoodopvangplaats (per elke 2 x 72 uur) een onwenselijke en niet
houdbare situatie is mede gezien de humanitaire impact en de te grote belasting voor gemeenten,
partners en vrijwilligers, heeft het Algemeen Bestuur besloten:

1.

De crisisnoodopvang vanuit de huidige vijf locaties af te bouwen. De
crisisnoodopvanglocatie in de gemeente Zuidplas is de laatste locatie die rond 3 november
zijn deuren sluit.

2.

Alleen in toekomstige acute noodsituaties op verzoek van het COA crisisnoodopvang te
openen voor een periode van 2 weken en niet meer dan 2 opvanglocaties tegelijkertijd in de
regio. Hierbij wordt in eerste instantie gestart bij gemeenten die nog geen crisisnoodopvang
hebben verzorgd.

3.

Dat met de noodopvang in de gemeenten Alphen aan den Rijn (Penitentiaire Inrichting) en
Leiden (voormalig TNO-gebouw) voor 1.390 plaatsen voldaan wordt aan de vraag van het
COA. Daarnaast wordt reguliere opvang aangeboden door de gemeenten Katwijk (AZC) en
Gouda (AZC).

4.

De gemeenten te verzoeken de mogelijkheden te bezien voor noodopvanglocaties voor
minimaal 250 plaatsen. Dit is in ieder geval nodig voor vervanging van de noodopvang in
Alphen aan den Rijn die op 1 april 2016 sluit. De VRHM opdracht te geven deze
mogelijkheden voor noodopvanglocaties bij de gemeenten te inventariseren.

5.

De gemeenten te verzoeken zich in te spannen om achterstanden in reguliere huisvesting
van vergunninghouders (statushouders) op te lossen en hierbij gebruik te maken van de
GZZA-regeling. Dit wordt niet in VRHM-verband aangestuurd.

6.

Bij het COA aandacht te vragen voor een meer realistische vergoeding voor de
crisisnoodopvang.

7.

De burgemeester van Alphen aan den Rijn aan te wijzen om de VRHM te
vertegenwoordigen in het gesprek met de provincie op 30 oktober a.s.
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3.c

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 2015
Nummer

Gremium

Omschrijving

Datum

2015/A01

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Multidisciplinair beleidsplan Informatiemanagement

02-04-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het multidisciplinair Beleidsplan Informatiemanagement.
2015/B01

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Bevolkingszorg op orde Hollands Midden 2.0

02-04-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/B02

Veiligheidsregio

 In te stemmen met de rapportages ‘Bevolkingszorg VRHM delen 1 en 2’.
 De rapportages ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van b&w van de gemeenten van Hollands Midden.
Beslisnotitie Jaarbericht GHOR HM 2014

02-04-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/A01

Veiligheidsregio

1. Positief te adviseren over het jaarbericht Geneeskundige Hulpverlening 2014 en de bestemming van het resultaat
(paragraaf 5.3.2 op pagina 20 van de bijlage).
2. Dit besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur RDOG voor 25 maart 2015.
Beslisnotitie Herziening Regionaal Crisisplan VRHM 2016-2019
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25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/A02

Veiligheidsregio

1. Het RCP versie d.d. 11 juni 2015 vast te stellen;
2. Het bestaande RCP (8 november 2012 versie 1.5) vervalt nadat het AB het RCP versie d.d. 11 juni 2015 heeft
vastgesteld én het implementatieplan is uitgevoerd;
3. Incidenten waarbij sprake is van a-synchrone opschaling worden door het HO ter evaluatie aangeboden aan de
Evaluatiecommissie.
4. De GRIP-regeling Hollands Midden (versie 3.6.1 oktober 2010) komt bij inwerkingtreding van het RCP te
vervallen, nu de GRIP-regeling conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming in het RCP is verwerkt.
Beslisnotitie Herziening Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:



2015/A03

Veiligheidsregio

Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
Het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage te leggen bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a Leiden) en de gemeente
Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In de periode dat het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage ligt (6
weken conform wettelijke termijn), kunnen zienswijzen op het ontwerp RBP AkzoNobel worden ingediend bij de
VRHM.
 Na de periode van inzage wordt het ontwerp RBP AkzoNobel door middel van een schriftelijke
besluitvormingsronde definitief vastgesteld door het AB. Eventuele zienswijzen komen in deze schriftelijke
besluitvormingsronde aan de orde.
 Het RBP AkzoNobel (versie 1 juni 2011) komt te vervallen als het herziene RBP AkzoNobel (versie 6 mei 2015)
op 1 september 2015 in werking treedt.
Beslisnotitie Aangepaste procedure NL-Alert VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De aangepaste procedure NL-Alert conform bijlage 1;
2. Het mandaat van de Taakorganisatie Communicatie zoals opgenomen in het deel B – Communicatie van
Handboek Bevolkingszorg van het Regionaal Crisisplan aan te laten passen conform bijlage 2;
3. De procedure en het mandaat ter informatie aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
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25-06-2015

2015/A04a

2015/B01

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Regionale consultatie LMO documenten
Het Algemeen Bestuur besluit:

25-06-2015

a. In te stemmen met bijgaande reactie op de LMO documenten die ter consultatie zijn aangeboden;
b. Verzoekt de reactie ter kennis te brengen van het Veiligheidsberaad die op basis daarvan de
gemeenschappelijke reactie vormt.
Beslisnotitie Jaarstukken GR VRHM 2014

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/B02

2015/B03

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

a. De jaarstukken 2014 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit
besluit, vast te stellen;
b. De restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.320.278, voor het programma brandweer
naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer, voor de overige programma’s naar rato van het
aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
c. De ophoging van de bestemmingsreserve GMK met € 351.137 door overheveling vanuit de bestemmingsreserve
Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en bestemming van het resterend saldo ad
€ 110.066 uit het jaarrekeningresultaat van 2014.
Beslisnotitie Eerste Begrotingswijziging 2015
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2015 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging 2015 omvat:
a. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 200.000 conform het besluit
resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve Versnelde Organisatieopbouw;
b. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het trainings- en
oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM ad € 65.000 en deze lasten te
dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS;
c. Het structureel aanpassen van de ramingen op de programma’s brandweer en GHOR naar aanleiding van het
besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR;
d. Het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma Veiligheidsbureau in verband met
de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis en de kassiersfunctie hiervoor van de
VRHM met ingang van 2015.
Beslisnotitie Controleprotocol 2015 VRHM
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25-06-2015

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/B04

2015/B05

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

1. Het controleprotocol 2015 vast te stellen.
Beslisnotitie Ontwerp-programmabegroting 2016, ingediende zienswijzen en meerjarenramingen 2017-2019
VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019 vast te stellen;
a. De lasten en baten voor het jaar 2016 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming 2014
volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. Akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. De in de programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019
e. Kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelde risico’s;
f. De voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het
aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
Beslisnotitie Ontwerpbegroting 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening

25-06-2015

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOGHM om de bijgevoegde ontwerpbegroting
programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 vast te stellen.
2016/B06

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RODGHM om de bijgevoegde Risicoanalyse
programma Geneeskundige Hulpverlening vast te stellen inclusief het voorstel voor bodem en plafond van de
algemene reserve voor dit programma.
2016/B07

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Afspraken regionale piketten Bevolkingszorg

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:


In te stemmen met de ‘Afspraken VRHM en gemeenten inzake regionale piketten Bevolkingszorg’.
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De huidige piketregeling Bevolkingszorg in te trekken.
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3.d

ACTIELIJST AB VRHM

Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2013

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het project
Facilitair 2.0. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Ambtelijk concept is gereed. Bestuurlijke besluitvorming was
gepland in het AB van 25 juni a.s., maar i.v.m. ambtelijke
afstemming en besluitvorming is deze datum niet gehaald.
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2015 MDOP .De
herziening van het regionaal crisisplan is vastgesteld in AB 25
juni 2015.
Naar aanleiding van deze oefening stelt het Algemeen Bestuur
nader in te gaan op het functioneren van een RBT in geval van
meerdere betrokken gemeenten (kern RBT).
Dit onderwerp is opgenomen in het herziene crisisplan. De
herziening van het regionaal crisisplan is vastgesteld in het AB
d.d. 25 juni jl.
Het Algemeen Bestuur ziet graag dat het onderwerp
“maatschappelijke onrust” wordt meegenomen in het
Risicoprofiel. In het concept-risicoprofiel is als bepalend risico
opgenomen: verstoring openbare orde.

H. Meijer

In
31-03-2016
behandeling

H. Meijer

Afgehandeld

H. Meijer

Afgehandeld

H. Meijer

Op agenda

GRIP-structuur

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

111 14-11-2013

A.1

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’

AB

116 13-11-2014

A.8

Plan van aanpak
herziening Regionaal
Risicoprofiel

AB

1

26-11-2015

AB

117 2-4-2015

A.6

Aangepaste
procedure NL-Alert
VRH en VRHM

AB

118 2-4-2015

A.7

AB

119 2-4-2015

B.3

Overzichten OOVAlert,
Noodcommunicatie
voorziening en
Schade jaarwisseling
2014-2015
Korpswerkplan 2015
Brandweer Hollands
Midden

AB

120 2-4-2015

B.9

AB

121 25-6-2015

A.5

Het concept-risicoprofiel is vastgesteld door het DB d.d. 12 maart
jl. en is aangeboden aan de gemeenteraden. In alle
gemeenteraden wordt het concept-risicoprofiel toegelicht.
Definitieve vaststelling van het regionaal risicoprofiel staat
gepland voor de AB-vergadering van 26 november a.s.
Onderwerp wordt aangehouden. De procedure rondom de
R. Bitter
mandatering van de burgemeester vraagt om nadere
aanscherping. In vergadering van 25 juni 2015 heeft AB conform
besloten.
Voor de schade bij jaarwisseling wordt een format ontwikkeld
R. Bitter
waarbij wordt uitgegaan om gezamenlijk dezelfde onderwerpen
te inventarisen. Dit format komt terug in het AB.

Naar aanleiding van de verschuiving van taken die geen
H. Meijer
onderdeel meer zijn van de brandweer is afgesproken om het
onderwerp nog een keer terug te laten komen in het AB. Dit geldt
ook voor de variabele voertuigbezetting.
Deze onderwerpen komen aan de orde in het
meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de brandweer. Bestuurlijke
besluitvorming hierover staat gepland voor de AB-vergadering
van 26 november 2015.
Kazernevolgordetabel Naar aanleiding van wijzigingen in de KVT wordt nagegaan hoe
H. Meijer
(KVT 2015)
de communicatie hierover naar de betreffende bestuurder
verloopt.
Met de betreffende burgemeester is overleg gevoerd (zie ook
verslag AB d.d. 25 juni jl.). Significante wijzigingen in de KVT
worden altijd van te voren met de burgemeester besproken.
Huisvesting
Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de
H. Meijer
crisisruimten
mogelijkheden en wenselijkheid voor het verplaatsen van de
Hollands Midden
crisisruimten van het RCC Rooseveltstraat Leiden naar de Yp.

Afgehandeld

Op agenda

26-11-2015

Op agenda

26-11-2015

Afgehandeld

In
31-3-2015
behandeling
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4.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 26 november 2015
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij de ambtelijk secretaris.

Ingekomen stukken
1
Brief van
:
Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

2

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :

3

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

4

Brief van
Datum
Onderwerp

Veiligheidsberaad
14 oktober 2015 (+ 6 november 2015)
Bestuurlijke consultatie doorontwikkeling Veiligheidsberaad en IFV (aanvulling op
verzoek bestuurlijke consultatie doorontwikkeling Veiligheidsberaad en IFV)
Verzoek is te reageren op de voorstellen uit de notitie. Het Veiligheidsberaad en
het IFV hebben een notitie opgesteld met daarin voorstellen tot doorontwikkeling
van het Veiligheidsberaad en verdere professionalisering van het IFV. Een van de
voorstellen omvat het instellen van een werkbudget Veiligheidsberaad om
gemeenschappelijke activiteiten voor alle veiligheidsregio’s te realiseren.
Ter informatie. De gevraagde reactie wordt voorbereid.

:

Veiligheidsberaad
12 oktober 2015
Bestuurlijke Consultatie gezags-, prestatie- en kwaliteitseisen veiligheidsregio’s
LMO
Verzoek is te reageren op de notitie. De Raad van Brandweercommandanten en
de Raad van directeuren Veiligheidsregio’s hebben onder regie van de
Regiegroep Meldkamer Brandweer/Multi-opschaling een set van eisen voor de
borging van het gezag, prestaties en kwaliteit van de meldkamer opgesteld. In de
notitie is de rol van de calamiteitencoördinator expliciet benoemd en geborgd bij
de LMO.
Ter informatie. Een reactie wordt voorbereid.

:
:
:

Instituut Fysieke Veiligheid
29 september 2015
Zienswijze jaarplan

Korte inhoud :

Voorstel

Ministerie van Veiligheid en Justitie, directoraat-Generaal Politie
19 oktober 2015
Financiële overdracht landelijke meldkamerorganisatie Resultaten VPVM 20112014
Aankondiging van de start van de ambtelijke voorbereidingen van de financiële
overdracht. De financiële overdracht heeft tot doel om de gemaakte afspraken uit
het Transitieakkoord per meldkamer uit te werken. Doel is de financiële
overdrachtsdocumenten voor de zomer van 2016 bestuurlijk te kunnen
bekrachtigen.
Ter informatie. Er is een vast aanspreekpunt binnen VRHM aangewezen voor dit
traject.

1

Korte inhoud :

5

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Uitgaande stukken
1
Brief aan
:
Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :
Voorstel

:

Verzoek om zienswijze voor jaarplan en de begroting 2016 van het IFV dat
conform de wettelijke regeling voor een zienswijze aan de besturen van de
veiligheidsregio’s wordt voorgelegd.
Ter informatie. Een reactie wordt voorbereid.
KLMO
25 augustus 2015
Meldertevredenheidsonderzoek
Verzoek om medewerking aan onderzoek naar de meldersbeleving van de
dienstverlening door de meldkamers. Het onderzoek heeft als oogmerk inzicht te
krijgen in de huidige tevredenheid van burgers over het telefonische deel van de
afhandeling van een melding. De uitkomst van het onderzoek zal niet herleidbaar
zijn naar individuele centralisten, maar zorgt voor een eerste landelijk beeld over
de dienstverlening. Het vormt de basis waarop de kwaliteit van de dienstverlening
van de meldkamers tijdens de transitie kan worden gemonitord en geeft inzicht in
de veranderopgave voor het meldkamerdomein. Het onderzoek vindt plaats in de
maanden september en oktober.
Ter informatie. De VRHM werkt mee aan het onderzoek.

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Inspectie Veiligheid & Justitie
29 oktober 2015
Verzoek tot aanmerken kraanincident als systeemtest 2015
Aanmelding van het GRIP 3-incident in Alphen aan den Rijn (kraanincident) als
systeemtest 2015 bij de Inspectie V&J.
Ter informatie.
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6.

1. Samenvatting voorstel
Op 9 oktober jl. is een vergadering van het Veiligheidsberaad geweest. Belangrijk agendapunt was de
doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad / IFV. Over dit laatste punt vindt een bestuurlijke
consultatie plaats van de veiligheidsregiobesturen.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Terugkoppeling vergadering
Veiligheidsberaad 9 oktober
2015 / Bestuurlijke
consultatie doorontwikkeling
Veiligheidsberaad / IFV
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

P. Kessels
(Veiligheidsbureau)

Datum:

29 oktober 2015

6

Bijlage(n):

3

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Op 9 oktober jl. heeft een vergadering plaatsgevonden van het landelijke Veiligheidsberaad en IFV. In
de AB-vergadering zal de voorzitter een mondelinge terugkoppeling geven. Indien het conceptverslag tijdig beschikbaar is, volgt een nazending.
De eerstvolgende vergadering van het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) vindt in
2015 plaats op:
vrijdag 11 december 2015
Bestuurlijke consultatie doorontwikkeling Veiligheidsberaad / IFV
In de vergadering van het Veiligheidsberaad is besproken over de doorontwikkeling van het
Veiligheidsberaad / IFV. Naar aanleiding hiervan is bijgaande brief en notitie (bijlagen 2 en 3)
opgesteld, voor de bestuurlijke consultatie van de veiligheidsbesturen. De voorzitter zal deze brief en
notitie nader toelichten in de vergadering. Op basis van de bespreking in het Dagelijks Bestuur d.d.
29 oktober jl. wordt een bestuurlijke reactie opgesteld. Deze reactie is op het moment van verzenden
van de AB-stukken nog niet beschikbaar.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t

5. Bijlagen
1.
2.
3.

Agenda Veiligheidsberaad d.d. 9 oktober 2015.
Brief Veiligheidsberaad inzake Bestuurlijke consultatie doorontwikkeling Veiligheidsberaad / IFV.
Notitie Bestuurlijke consultatie doorontwikkeling Veiligheidsberaad / IFV (bijlage bij brief, bijlage
2).

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl
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Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 9 oktober 2015, 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Veenendaal, v.d. Valk Hotel, Bastion 73

Onderwerp

Portefeuillehouder

Mondeling/bijlage

1

Opening en vaststelling agenda

2

Vaststelling verslagen 12 juni 2015 en
10 juli 2015

Bijlagen

3

Ingekomen en uitgaande stukken

Bijlage

Thematische verdieping
Verkenningen van het thema risicogerichtheid voor de veiligheidsregio’s

4

presentatie door Carlo Post en Rob Frek, directeuren VR ZHZ en VRU

Besluitvormend
5

Doorontwikkeling IFV en
Veiligheidsberaad

DB

6

LMO – Transitie naar de LMO Brandweer H.J.J. Lenferink
multi-opschaling programma 2015 - 2018

Oplegnotitie
Notitie
Oplegnotitie
Programmaplan

Hamerstuk
7

Instellingsbesluit regiegroep Netcentrisch H.J.J. Lenferink
Werken.

Oplegnotitie
Bijlage

Informerend
8

Consequenties wijziging WGR

DB

Oplegnotitie
Bijlage

9

Nieuws en actualiteiten VB en IFV

DB

Oplegnotitie
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Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.veiligheidsberaad.nl
info@veiligheidsberaad.nl
026 355 24 99

Aan de voorzitters veiligheidsregio

Doorkiesnummer

026 355 2499
Inlichtingen bij

Leo Zaal
Ons kenmerk

V055
Bijlage(n)

1
Datum
Onderwerp

14 oktober 2015
Bestuurlijke consultatie doorontwikkeling Veiligheidsberaad en IFV

Geachte voorzitter veiligheidsregio,
In de vergaderingen van het Veiligheidsberaad hebben wij regelmatig gesproken over de
positie van het Veiligheidsberaad als bestuurlijk platform en afstemmingsorgaan. Verschillende voorzitters gaven aan dat de agenda van de Veiligheidsberaadvergadering
strategischer kan én moet. Door te focussen op strategische onderwerpen geeft het Veiligheidsberaad richting aan de ontwikkeling van een (fysiek) veilig Nederland. Ook de positie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is tijdens vergaderingen aan de orde gekomen. Als Algemeen Bestuur IFV hebben we geconstateerd dat het IFV als kennisinstituut
van en voor de veiligheidsregio’s nog onvoldoende in positie is. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad en het IFV een notitie opgesteld met voorstellen
tot doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad en verdere professionalisering van het
IFV. In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 oktober jl. is aan de hand van
deze notitie een eerste gesprek gevoerd over noodzakelijke stappen om zowel het Veiligheidsberaad als het IFV te versterken. Hierbij is afgesproken dat de besturen van de veiligheidsregio’s op basis van het gevoerde debat haar reactie geven op de voorstellen in
de notitie (de notitie is als bijlage bij deze brief gevoegd).
In deze brief behandelt het DB de belangrijkste opmerkingen zoals die in het Veiligheidsberaad zijn gemaakt en voorziet die van voorstellen.
Doorontwikkeling Veiligheidsberaad
De afgelopen jaren is binnen het Veiligheidsberaad herhaaldelijk geconstateerd dat de
bestuurlijke drukte rondom het Veiligheidsberaad moet worden verminderd en de agenda
meer bestuurlijk en strategisch moet zijn. In de notitie Doorontwikkeling worden voorstellen gedaan die beogen bij te dragen aan een slagvaardiger en effectiever Veiligheidsberaad. Ook worden de managementraden meer in hun eigen rol, te weten die van adviseur
ten aanzien van de eigen professie, gebracht. En wordt regionale besluitvorming leidend
voor de afspraken op landelijk niveau in het Veiligheidsberaad. Bij de inrichting van de
landelijke besluitvormings- en verantwoordingscycli wordt rekening gehouden met voldoende consultatietijd voor de regio's.

Pagina

2/5

De voorgestelde maatregel tot het afschaffen van de BAC’s vraagt om een nuancering.
Vanuit het Veiligheidsberaad is voorgesteld om waar nodig toch de ruimte te hebben om
met vertegenwoordigers uit de veiligheidsregio’s rond actuele thema’s (zoals Informatievoorziening en Brandweer) bijeen te komen. Zoals in de vergadering is aangegeven is er
ruimte voor deze flexibele organisatievorm, zonder dat er direct sprake hoeft te zijn van
zware bestuurlijke adviestrajecten. Verder blijft het mogelijk dat de portefeuillehouder in
het DB zich op reguliere basis kan laten adviseren door de BAC. Samen met u werken
we dit graag verder uit.
Werkbudget Veiligheidsberaad
Het voorstel inzake het alloceren van middelen uit de BDuR voor het Veiligheidsberaad
vereist een nadere onderbouwing. In het algemeen gaf het Veiligheidsberaad aan voor
landelijke activiteiten niet telkens “met de pet” rond te willen. Dat daartoe middelen beschikbaar moeten komen, werd in het overleg logischerwijs aanvaard. Hierbij maakte het
Veiligheidsberaad de volgende opmerkingen: maak een deugdelijke inhoudelijke onderbouwing van het voorstel, onderzoek de (andere) mogelijkheden voor de financiële dekking en maak een nadrukkelijke koppeling met de voortschrijdende strategische agenda
van het Veiligheidsberaad. Hieronder gaan wij in op bovengenoemde aspecten.
Het Veiligheidsberaad heeft eerder uitgesproken dat het nodig en ook nuttig is om gezamenlijk als regio’s daadwerkelijk inhoud en vorm te geven aan de (voortschrijdende) strategische agenda van het Veiligheidsberaad. In die strategische agenda ligt de mogelijkheid om ons als Veiligheidsberaad duurzaam te verbinden met en tussen enerzijds de 25
regio’s en anderzijds tussen de regio’s en de Rijksoverheid. Daarbij is ook al eerder vastgesteld dat de thema’s Bevolkingszorg en Informatievoorziening een stevige impuls behoeven in de komende jaren. Beide onderwerpen staan hoog op de agenda van de regio’s (en daarmee ook de aangesloten gemeenten). Ook is er de komende jaren meer
aandacht en focus nodig waar het gaat om innovatie en onderzoek. Thema’s zoals RemBrand en Risicogerichtheid onderstrepen noodzaak en belang van innovatie en onderzoek omdat beide functies “het komen van de achterkant naar de voorkant van de keten”
op goede en effectieve wijze stimuleren. Ten gunste van alle regio’s.
In bovengenoemde inhoudelijke argumenten is de legitimatie gelegen voor een jaarlijks
werkbudget voor het Veiligheidsberaad. Het is een budget dat de regio’s voluit ten dienste staat, met name voor die thema’s die een gezamenlijke en gemeenschappelijke aanpak vergen. Teneinde versnippering te voorkomen. Versnippering is inhoudelijk niet gewenst en in financieel opzicht onverstandig en niet efficiënt.
De naar voren gebrachte opmerkingen in het VB van 9 oktober 2015 over de aard in casu
het karakter van het werkbudget leiden tot een aangepast voorstel. Dit gewijzigde voorstel houdt in dat het werkbudget telkens voor een periode van 4 jaar wordt bepaald en
vastgesteld en dat tussentijds (iedere 2 jaar) wordt bezien of het budget conform de door
het VB uitgezette koers wordt besteed. Op basis van die tussentijdse evaluatie kan zo nodig tot bijstelling in de doelen en/of besteding binnen het totaal van het werkbudget door
het Veiligheidsberaad worden besloten.
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Inhoudelijke onderbouwing voor het VB-werkbudget in de periode 2016 -2020
1. Voortschrijdende Strategische Agenda Veiligheidsberaad
Deze agenda is door het Veiligheidsberaad ingesteld en omvat 6 activiteiten, waarvan 3
een samenwerking betreffen van de gezamenlijke regio’s met het ministerie van VenJ. De
veiligheidsregio’s dragen voor de huidige agenda per regio 31.000 euro bij in de kosten
van ontwikkeling en implementatie over een periode van 2 jaar. In totaal gaat het voor de
veiligheidsregio’s dan om een bijdrage van 775.000 euro. Dit is inmiddels conform eerdere bestuurlijk besluitvorming (en afzonderlijke collectie langs alle regio’s) gerealiseerd.
Om ook in de toekomst op een voortvarende wijze de strategische agenda te kunnen blijven uitvoeren is daarvoor 400.000 euro per jaar noodzakelijk. Voor 2016 zijn 2 nieuwe
onderwerpen aan de strategische agenda van/voor de veiligheidsregio’s toegevoegd: industriële veiligheid en zelfredzaamheid burgers. Beide onderwerpen vragen om landelijke
en eenduidige uitwerking.
2. Bevolkingszorg
Het Veiligheidsberaad heeft al eerder uitgesproken dat het nodig is de rapporten van de
commissie Bevolkingszorg op Orde (versies 1.0 en 2.0) voortvarend uit te werken en uit
te voeren. Echter, iedere keer opnieuw moet worden vastgesteld dat de uitvoering niet op
gang komt omdat er landelijk geen capaciteit beschikbaar is, daaronder begrepen ook
geen ondersteuning van de landelijke managementraad Bevolkingszorg. Inhoudelijke en
ambtelijke ondersteuning zijn randvoorwaarden voor ontwikkeling, uitwerking en implementatie van Bevolkingszorg in de toekomst. Dit betreft circa 3 fte’s, alsmede het ontwikkelen van landelijke producten en diensten die regio’s voor implementatie worden aangeboden. Het gaat om een noodzakelijk bedrag van 350.000 euro per jaar.
3. Informatievoorziening
Het Veiligheidsberaad heeft onlangs het programmaplan voor informatievoorziening unaniem vastgesteld. Het gaat hierbij om noodzakelijke activiteiten die van belang zijn voor
alle 25 veiligheidsregio’s. Dit bestuurlijk vastgestelde plan moet de komende jaren (nog
wel) tot uitvoering worden gebracht. De projectvoorstellen die voortvloeien uit het programmaplan worden separaat, inclusief financieringsvoorstellen, voorgelegd aan de veiligheidsregio’s. Daarnaast is een werkbudget van 500.000 nodig voor opstartactiviteiten,
zoals het opstellen van business cases en onderzoek. Tot 2012 ontving het IFV, als uitvoerder van de besluiten van het Veiligheidsberaad, een jaarlijkse subsidie van 1.7 mln.
euro van de Rijksoverheid voor genoemde activiteiten.
4. Innovatie en Onderzoek
Beide thema’s zijn actueel en relevant voor veiligheidsregio’s. Thema’s als risicogerichtheid en brandveilig leven vergen innovatie en onderzoek. De resultaten daarvan zijn beschikbaar voor alle regio’s. Jaarlijks een budget van 200.000 euro voor innovatie en onderzoek is het minimale om aan de meest noodzakelijke activiteiten inhoud en vorm te
kunnen geven.
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Met bovengenoemde omschrijving geeft het DB antwoord op het verzoek tot een inhoudelijke onderbouwing van het werkbudget voor het Veiligheidsberaad. In de periode 2016
– 2020 is jaarlijks een bedrag van 1.450.000 euro nodig om op een verantwoorde wijze
uitvoering te kunnen geven aan de meest noodzakelijke activiteiten die een inhoudelijke
impuls voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s behoeven.
Financiële dekking van het jaarlijkse werkbudget VB ad 1.450.000 euro
In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 oktober jl. is nadrukkelijk gevraagd om
diverse mogelijkheden voor financiële dekking van het werkbudget na te gaan en niet enkel en alleen (volledig) te volstaan met een uitname uit het landelijke BDuR budget. Dit
mede tegen de achtergrond van het feit dat regio’s de komende jaren toch al voor een
behoorlijke financiële opgave staan.
Voor wat betreft de financiële dekking van het werkbudget is het aangepaste voorstel als
volgt:
1. Door een financiële ombuiging binnen de thans bestaande budgetten binnen het huidige IFV wordt jaarlijks een bedrag van 200.000 euro gerealiseerd ten gunste van het
werkbudget van het Veiligheidsberaad.
2. Door concentratie en integratie van taken binnen het nieuwe IFV, waaronder een meer
en betere efficiency tussen de te onderscheiden samenwerkende onderdelen, binnen en
tussen brandweer, veiligheidsregio’s en het nieuwe IFV, moet het mogelijk zijn om binnen
de thans beschikbare bijdragen en budgetten van alle betrokken partijen een bedrag van
300.000 euro vrij te maken voor het werkbudget van het Veiligheidsberaad.
3. Het restant, een bedrag van 950.000 euro, wordt gerealiseerd via het landelijk beschikbare BDuR budget van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de veiligheidsregio’s.
Hiertoe wordt 0,56% van de BDuR gealloceerd voor het Veiligheidsberaad, gemiddeld
38.000 euro per regio. Het moet mogelijk zijn om hierover met het ministerie overeenstemming te bereiken.
Conclusies/Voorstel werkbudget
Het instellen van een werkbudget voor het Veiligheidsberaad maakt het mogelijk om gemeenschappelijke activiteiten voor alle veiligheidsregio’s te realiseren. De voorgestelde
activiteiten in dit voorstel zijn voor alle regio’s van aannemelijk belang. Door een gemeenschappelijke agenda en een werkbudget is het (ook) mogelijk om versnippering van activiteiten te voorkomen. De afzonderlijke regio’s hoeven dan niet meer te investeren in genoemde thema’s waarmee zij een aanzienlijke besparing kunnen realiseren. Behalve het
tegengaan van versnippering ontstaat er eenduidigheid in uitvoering. De financiële dekking voor het werkbudget berust op een afgewogen voorstel, waarbij de –jaarlijkse- financiële inspanning door de veiligheidsregio’s als verantwoord wordt beschouwd. Voorgesteld wordt om na een periode van 2 jaar een tussentijdse evaluatie te houden naar de
inzet en het verloop van het werkbudget.
De besturen van de veiligheidsregio’s worden gevraagd om bovenstaand voorstel in hun
reactie te betrekken. Hierover kan in de vergadering van het Veiligheidsberaad op 11 december 2015 worden besloten.
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Professionalisering IFV
Het IFV moet als multidisciplinair kennisinstituut voor alle veiligheidsregio’s en als werkorganisatie voor het Veiligheidsberaad beter in positie worden gebracht. Binnen het IFV krijgen de brandweer, GHOR en bevolkingszorg een herkenbare plek. De begroting van het
IFV wordt meer programmatisch ingericht, waardoor de organisatie beter aansluit op strategische vraagstukken van en voor de veiligheidsregio’s, waaronder de Strategische
Agenda. De in de notitie beschreven veranderingen stellen het IFV in staat om het multidisciplinaire kennisinstituut te worden waar wij allen voor staan. Het instituut van en voor
de veiligheidsregio’s moet een topinstituut zijn waar veiligheidsregio’s en crisispartners de
inhoud en verbinding kunnen vinden. Met als doel bij te dragen aan een veiliger Nederland. Ik hoop dat u met mij van mening bent dat de beschreven maatregelen aan dat streven bijdragen.
Graag ontvang ik uw reactie op de voorstellen uit de notitie uiterlijk maandag 16 november 2015. Zoals afgesproken op 9 oktober, streven we naar definitieve besluitvorming op
11 december. Indien gewenst, verzorgt een vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur
graag een toelichting in uw regionale bestuursvergadering.
Met vriendelijke groet,

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

Doorontwikkeling
Veiligheidsberaad &
IFV Professionaliseren

Instituut Fysieke Veiligheid
Bestuurs- en directieondersteuning
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
026 355 24 00

Colofon
Titel:
Datum:
Status:

Doorontwikkeling Veiligheidsberaad & IFV Professionaliseren binnen
bestuurlijke kaders
24 september 2015
Voorstel DB IFV/VB
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
In het Dagelijks Bestuur IFV van 26 september 2014 heeft de heer Noordanus, portefeuillehouder Bedrijfsvoering in het DB IFV, voorgesteld om de IFV-begroting meer programmatisch in te richten en hiervoor een flexibele financiële schil te realiseren die het mogelijk moet
maken om meer in te spelen op strategische vraagstukken van en voor de veiligheidsregio’s.
Het DB heeft met dit voorstel ingestemd.
Twee ontwikkelingen c.q. documenten lagen ten grondslag aan dit voorstel:
1.
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
Het Veiligheidsberaad heeft in mei 2014 een eerste Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 vastgesteld. Deze Strategische Agenda is erop gericht om Nederland veiliger te maken en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door de risico- en crisisbeheersing te versterken. Om die te verwezenlijken is door het Veiligheidsberaad ingestemd met zes prioritaire thema’s. Drie thema’s worden samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie opgepakt: Water en evacuatie, Continuïteit van de samenleving en Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten. Drie thema’s worden door de veiligheidsregio’s zelf opgepakt: Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterking Bevolkingszorg en Bovenregionale operationele besluitvorming (voorheen versterken samenwerking met Defensie).
2.
Rapport Integraal Begroten (rapport Elsenaar)
Op verzoek van het DB IFV, en met instemming van het AB IFV, is tevens onderzocht wat
mogelijkheden zijn om het begrotingskader voor het IFV te herzien. Dit kwam voort uit de bestuurlijke wens van het DB IFV om de meerjarenbegroting van het IFV een sterkere programmatische basis te geven, waarbij er een sterke relatie is met de (voortschrijdende) Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad en waarbinnen de mogelijkheid bestaat om budget flexibeler in te zetten.

1.2 Vraagstelling
De oorspronkelijke opdracht luidde:
1.
Het inrichten van een programma-gestuurde begroting voor het IFV waarbij
maximale aansluiting is met de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad;
2.
Het ontwikkelen van een voorstel om daartoe een flexibele schil van € 1 miljoen
te creëren;
3.
Het scheppen van organisatorische condities voor de integratie van bureau
Brandweer Nederland in het IFV;
4.
Een evenwichtige en stevige ondersteuning van de diverse managementraden
binnen het IFV.
Aanvullend hierop zijn door het DB volgende extra vragen/opdrachten geformuleerd:
5.
Het robuust verankeren van Bevolkingszorg in de crisisbeheersing;
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6.

7.

Het doen van voorstellen voor een nieuwe (voortschrijdende) integrale Strategische Agenda, waarin ook de belangrijkste –ook gemeenschappelijke- thema’s
van Bevolkingszorg, Brandweerzorg en GHOR herkenbaar zijn.
De mogelijkheden te onderzoeken om de governance van het IFV te vereenvoudigen binnen de –huidige- wettelijke mogelijkheden

Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen is gefocust op de volgende aspecten:
 Wat zou het IFV voor instituut moeten zijn? Wat doet het wel en niet? Hoe ziet de
organisatie eruit?
 Wat is de relatie tot de veiligheidsregio’s en de disciplines daarbinnen?
 Hoe ziet de omgeving van het IFV eruit en wat kan daarin verbeterd worden?
 Hoe ziet de besturing van het IFV eruit en hoe verhoudt dit zich tot het Veiligheidsberaad?
Deze vragen en aspecten zijn leidend geweest voor een “herontwerp” voor het Veiligheidsberaad en met name het IFV, mede gebaseerd op de ervaringen tot nu toe.
De heer Noordanus heeft daartoe enkele malen overlegd met vertegenwoordigers van alle
managementraden en de directie IFV, om van hen input te krijgen voor de bestuurlijke discussie en standpuntbepaling door het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is de vertegenwoordigers van de managementraden erkentelijk voor de geleverde bijdrage aan de discussie over te toekomst van het Veiligheidsberaad en het IFV.

1.3 Impuls in verbinding en de kwaliteit van het organiserend vermogen
Het Veiligheidsberaad, maar nog meer het IFV, moeten het hebben van draagvlak voor hun
activiteiten. Draagvlak van de veiligheidsregio’s en de te onderscheiden professionele kolommen is noodzakelijk om tot zowel uitvoerbare besluiten te komen als optimale prestaties
van de kolommen. De verbinding tussen het bestuurlijke en operationele domein is een kritische succesfactor. Samenwerken is het parool.
Professionele ruimte binnen vooraf vastgestelde bestuurlijke en financiële kaders biedt mogelijkheden om met respect voor verantwoordelijkheid, eigenheid en verscheidenheid goede
prestaties te bereiken in de risico- en crisisbeheersing. De kwaliteit van de samenwerking
tussen de kolommen, maar ook tussen regio’s onderling en ook tussen Rijk en regio’s is belangrijk. Risico- en crisisbeheersing zijn er in belangrijke mate van afhankelijk.
De huidige situatie is niet bevredigend. Het Veiligheidsberaad wordt te zeer getrokken in
operationele zaken, en loopt daardoor de kans de strategische dossiers te missen. Het IFV
functioneert nu te veel als een soort bedrijfsverzamelgebouw, en mist daardoor zowel samenhang als gezag om in het veld op overtuigende wijze een belangrijke rol te vervullen in
de dossiers die de veiligheidsregio’s en de kolommen aangaan.
Een doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad en het IFV is zowel noodzakelijk als gewenst. Het “veld” onderkent dit ook. In de gesprekken van het DB met de managementraden
is vastgesteld dat er een breed draagvlak is voor de doorontwikkeling. Nut en noodzaak van
een gemeenschappelijke agenda voor de toekomst wordt door niemand betwist, integendeel. Iedereen is er van overtuigd dat er nu stappen gezet moeten worden. Hetgeen allen
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bindt moet voorop staan, met ruimte voor (noodzakelijke) eigenheid en professionaliteit, binnen helder bestuurlijke en financiële kaders. Het gaat om verbinden en met elkaar verbonden zijn op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten en een gedeelde agenda. Evenzeer en vooral om de kwaliteit van het organiserend vermogen in de uitvoering.
Daarover gaat dit in rapport c.q. voorstel in het bijzonder. De professionaliteit van alle kolommen is hierbij en hiervoor noodzakelijk en van belang.

1.4 Leeswijzer
Het rapport start met het Veiligheidsberaad, als de “bestuurlijke top” van de veiligheidsregio’s. Vervolgens behandelen we de stakeholders brandweer, GHOR, bevolkingszorg en
multi om vervolgens de effecten en consequenties voor het IFV in beeld te brengen. Iedere
paragraaf wordt afgesloten met enkele concrete voorstellen en/of voorgestelde besluiten.
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2 Het Veiligheidsberaad
2.1 Observaties
In de veiligheidsregio wordt het hoogste bestuurlijke orgaan gevormd door het bestuur, dat
bestaat uit alle burgemeesters van inliggende gemeenten. De voorzitters van de 25 regio’s
zijn vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is een platform voor
informatie-uitwisseling en hier vindt bestuurlijke afstemming plaats over strategische thema’s
die veiligheidsregio-overstijgende besluitvorming vragen. Daarnaast is het Veiligheidsberaad
de belangenvertegenwoordiger van de regio’s en de gesprekspartner van de minister van
VenJ en departement(en). Verlengd lokaal bestuur is het uitgangspunt voor het bestel en
moet dit ook blijven. Dit maakt evenwel gezamenlijke besluitvorming op nationaal niveau per
definitie lastig, maar zeker niet onmogelijk.
In de diverse gehouden gesprekken komt het volgende beeld naar voren:
 Het Veiligheidsberaad heeft op dit moment onvoldoende bestuurskracht en doorzettingsmacht om bindende besluiten te nemen voor alle veiligheidsregio’s (al dan niet
met financiële consequenties).
 Er vindt nog te weinig bestuurlijke sturing plaats vanuit een gedeeld perspectief en
een gezamenlijke agenda.
 Er bestaat onduidelijkheid over de verhouding tussen het Veiligheidsberaad, het bestuur IFV en de managementraden (governance). De complexe adviesstructuur
draagt bij aan deze onduidelijkheid.
 Er is geen duurzame verbinding tussen de 25 veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad. Dit geldt ook voor de verbinding tussen regio’s en het IFV.
Deze observaties worden hieronder verder uitgewerkt.

2.2 Bestuurskracht en doorzettingsmacht Veiligheidsberaad
Veiligheidsregio's zijn gebaseerd op verlengd lokaal bestuur. Soms is het evenwel nodig omwille van efficiency of effectiviteit zaken op nationaal niveau aan te pakken. Dit kan door de
veiligheidsregio's gezamenlijkheid via besluitvorming in het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad heeft in die situatie weinig dan wel onvoldoende bestuurskracht en doorzettingsmacht om daadwerkelijk te sturen. Besluiten kunnen enkel genomen worden als hier in
de afzonderlijke regio’s akkoord op wordt gegeven. Dit leidt ertoe dat de feitelijke koers op
landelijk niveau vaak per discipline uitgestippeld wordt, zonder dat hier een expliciete bestuurlijke visie aan ten grondslag ligt.
Er is behoefte aan een bestuur dat ook daadwerkelijk bestuurt, vanuit de collectieve verantwoordelijkheid om Nederland veiliger te maken. Enkele handvatten om dit te realiseren zijn:
 Een gezamenlijke (voortschrijdende) strategische agenda (zie paragraaf 2.3), die
alle partijen bindt.
 Een meer op inhoud gestuurde vergaderagenda die het voor voorzitters van veiligheidsregio’s voldoende nuttig/nodig maakt om naar de vergaderingen van het Veiligheidsberaad te komen en aan de besluitvorming deel te nemen. Vaak is de agenda
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te tactisch-operationeel, van technische aard en onvoldoende toegespitst op bestuurlijke vraagstukken. Overigens zijn hier in 2015 al slagen gemaakt; de strategische thema’s waarover de bestuurders met elkaar van gedachten willen wissen worden actief opgehaald. De agenda van de Veiligheidsberaadvergaderingen wordt
hierop aangepast.
Budget voor het Veiligheidsberaad: op dit moment kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s als zij binnen het Veiligheidsberaad overeenstemming hebben over
bepaalde onderwerpen, hierover geen beslissingen als die ook financiële gevolgen
hebben voor de regio’s. Deze voorgenomen besluiten moeten eerst regionaal bekrachtigd worden voordat er daadwerkelijk regionaal budget wordt vrijgemaakt voor
landelijke activiteiten. Dit is zelfs voor kleine werkbudgetten het geval en dit staat de
gezamenlijke aanpak behoorlijk in de weg. Met behoud van de hoofdlijn – het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur, de veiligheidsregio is zelfstandig verantwoordelijk – is daarom een beperkt gezamenlijk werkbudget nodig. Door centraal
een klein percentage van de BDUR af te zonderen (voorstel: 1%) en dit ter beschikking van het Veiligheidsberaad te stellen, kan het Veiligheidsberaad uitvoering geven aan bestuurlijke besluiten die gezamenlijke actie vragen. Dit voorkomt dat
steeds via een omslachtig traject om incidentele bijdrages uit regio’s gevraagd
wordt. De besluitvorming in het Veiligheidsberaad over deze middelen garandeert
dat deze ook voor de echt noodzakelijke gezamenlijke strategische projecten worden ingezet. Op dit moment bedraagt de jaarlijkse BDUR aan de regio’s afgerond €
167 miljoen euro, exclusief de ruim 8 miljoen euro als geoormerkt budget voor bijzondere doeleinden.

Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 Jaarlijks wordt 1% van de BDUR gealloceerd voor het Veiligheidsberaad. Dit
komt op dit moment (2015) neer op ca. 1,67 miljoen euro. Dit budget wordt besteed aan het uitvoeren van VB besluiten en inspelen op relevante ontwikkelingen. Daarnaast wordt het budget proactief ingezet voor het uitwerken van strategische thema’s zoals zelfredzaamheid, informatievoorziening, versterking bevolkingszorg en industriële veiligheid. Bestedingen worden aan het VB voorgelegd
 Dit budget wordt aangewend voor:
a. Het uitvoeren van de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad.
b. Innovatie en onderzoek.
c. Structurele impuls aan de inhoudelijke ontwikkeling van Bevolkingszorg.
d. Structurele impuls aan Informatievoorziening voor veiligheidsregio’s en kolommen
 Een voorstel voor de concrete allocatie van het budget wordt apart ter besluitvorming voorgelegd.
 Het voorstel tot het alloceren van 1% uit de BDUR aan het Veiligheidsberaad
wordt door het DB na overleg met het VB besproken met de minister van VenJ.
Toelichting:
Het DB onderkent dat de (weliswaar bescheiden) alloceren van de BDUR in regio’s verschillende beoordeeld zal worden. Dit vooral tegen de achtergrond van de bezuinigingen
van de BDUR in de afgelopen jaren (6%) en de herziening BDUR in 2015.
Niettemin stelt het DB deze allocatie voor, omdat alleen op deze wijze het mogelijk is de
voortschrijdende strategische agenda van het VB in de toekomst daadwerkelijk te realiseren, maar zeker zo belangrijk om een zeer noodzakelijke impuls te geven aan innovaties, bevolkingszorg en gemeenschappelijke informatievoorziening. Deze concrete doelen komen de resultaten van de gezamenlijke regio’s ten goede. Niet iedere regio hoeft
dan langer zelf het wiel uit te vinden. Bovendien, het gezamenlijk investeren en exploreren van de genoemde thema’s komt de efficiency en effectiviteit, en daarmee ook de begrotingen van de onderscheiden regio’s, ten goede.
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2.3 Gezamenlijke (voortschrijdende) strategische agenda
Er is behoefte aan een verdere uitbouw van de strategische agenda van het Veiligheidsberaad tot een agenda die alle disciplines bindt en die leidend is voor de gezamenlijke activiteiten van de regio’s. De huidige Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014 –
2016 is een eerste poging daartoe gedaan, maar deze wordt nog niet als voldoende verbindend ervaren, zo blijkt in de praktijk. In de gewenste strategische agenda staan de gezamenlijke prioritaire thema’s voor alle regio’s en de disciplines binnen de regio: wat zijn de uitdagingen die we het komende jaar / de komende jaren samen aan willen gaan? Deze voortschrijdende agenda wordt idealiter jaarlijks beoordeeld, waar nodig herijkt en vastgesteld.
Om aan deze thema’s de gewenste impuls te geven zet het Veiligheidsberaad haar budget
in.
Op dit moment is er in ieder geval één aanvullend thema waarin alle betrokken partners een
grote uitdaging zien: zelfredzaamheid en niet-zelfredzamen. Dit is een breed thema waar de
komende jaren flinke stappen in gezet moeten worden. Op basis van de voortgangsrapportage die begin 2016 over de lopende projecten aan het Veiligheidsberaad wordt voorgelegd,
wordt bekeken welke thema’s verder nog aan de strategische agenda moeten worden toegevoegd. In de jaarlijkse beleidscyclus kan steeds bekeken worden welke nieuwe vragen extra
aandacht vragen.
Een tweede thema dat aan de voortschrijdende strategische agenda toegevoegd kan worden, is industriële veiligheid. De afgelopen incidenten waar grote industrie bij betrokken was
laten zien dat extra deskundigheid nodig is om de calamiteit te bestrijden, maar ook maatregelen genomen moeten worden om het eigen personeel veilig haar werk te kunnen laten uitvoeren.
Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 Het Veiligheidsberaad hanteert een voortschrijdende strategische agenda, met
hierin gezamenlijke opgaven voor de regio’s en de disciplines daarbinnen.
 Jaarlijks wordt de strategische agenda beoordeeld, zowel op inhoud als op uit
voering, en waar nodig herijkt en geactualiseerd.
 In 2017 worden twee thema’s toegevoegd aan de voortschrijdende strategische
agenda: zelfredzaamheid en industriële veiligheid. In het najaar van 2016
worden deze twee thema’s samen met de regio’s en disciplines verder geoperationaliseerd, om focus voor uitvoering te bepalen.

2.4 Governance van het Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad bestaat in de huidige vorm uit de 25 regionale voorzitters. De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat het algemeen bestuur IFV ook bestaat uit de 25 voorzitters van de
veiligheidsregio’s. Conform de Wvr wordt uit het bestuur IFV een Dagelijks Bestuur gevormd,
waarbij de voorzitter van het AB tevens de voorzitter is van het DB. Het DB treedt ook op als
DB van het Veiligheidsberaad. De directeur van het IFV treedt q.q. op als secretaris van het
bestuur IFV. Overwogen is om de secretarisrol te scheiden van de functie van die van directeur IFV, waarvoor de managementraden voorkeur hebben, maar omwille van effectiviteit
wordt geadviseerd om de uitvoering van de secretarisrol vooralsnog te (be)houden zoals die
nu is en wel bij de Algemeen Directeur IFV. Deze combinatie van rollen zie je ook in veel vei-
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ligheidsregio’s terug (directeur Veiligheidsregio en secretaris van het bestuur). Ondersteuning van de secretaris vindt plaats vanuit het team Bestuurs- en Directieondersteuning van
het IFV. Tevens wordt voorgesteld (zie later in dit rapport) dat de secretaris de agenda van
het Veiligheidsberaad in nauw overleg met de directeuren van Veiligheidsregio’s afstemt.
Deze afstemming is van wezenlijke betekenis voor het effectief zijn van het Veiligheidsberaad.
Omdat steeds meer thema’s zowel het Veiligheidsberaad als het IFV raken, is het nodig de
verbinding tussen VB en IFV beter te borgen. Voorbeelden hiervan zijn keuzes over materieel: de inhoudelijke, beleidsmatige kant loopt via de managementraden en de veiligheidsregio’s terwijl de praktische en financiële kant via het IFV loopt. Ook is het de wens dat het IFV
in activiteiten daadwerkelijk ondersteunend wordt aan de strategische agenda. Dit vereist afstemming tussen VB en IFV op meerdere thema’s. Deze samenhang dient te worden geborgd via de secretarisrol en de ondersteunde rol van de directie- en bestuursadviseurs
(BDO) binnen het IFV, in goede afstemming met de directeuren van de Veiligheidsregio’s.
Het Veiligheidsberaad wordt integraal geadviseerd door de directeuren van de veiligheidsregio’s vanuit hun integrale verantwoordelijkheid in de veiligheidsregio. Zij begeleiden immers
de regionale besluitvorming op grond waarvan het Veiligheidsberaad vervolgens besluiten
kan nemen. Hiermee ontstaat een duidelijke adviesstructuur die voorziet in één integraal advies vanuit de afzonderlijke regio’s. Dit is het directe gevolg van het stelsel van verlengd lokaal bestuur, wat regionale besluitvorming (of bekrachtiging van voorgenomen besluiten van
het Veiligheidsberaad) vraagt Dit betekent dat de directeuren veiligheidsregio’s binnen de
eigen regio afstemmen met de verschillende disciplines/kolommen en partners op het niveau
van de veiligheidsdirectie. Zo komt er per regio één (integraal) advies richting hun eigen
voorzitter in het Veiligheidsberaad, dat de basis vormt voor de besluitvorming binnen het
Veiligheidsberaad. De secretaris stemt de agenda voor het Veiligheidsberaad –zoals hierboven reeds opgemerkt- goed af met de directeuren Veiligheidsregio, die ook zelf vanuit hun
integrale verantwoordelijkheid relevante thema’s kunnen aandragen.
De managementraden houden hun adviserende rol richting de portefeuillehouders in het DB
VB, zij adviseren over hun specifieke professie en over vakinhoudelijke thema’s. De managementraden zijn echter niet meer standaard aanwezig bij DB-vergaderingen. Zij worden
door het DB wel uitgenodigd als de agendering professionele toelichting/advisering vereist.
De hierboven voorgestelde advisering op basis van vakinhoudelijke inbreng wordt aangepast
aan de nieuwe governance van Veiligheidsberaad en IFV.
Het (voltallige) DB zal 2 x per jaar (voor- en najaar) met de voorzitters van de managementraden overleggen over de voortgang van de integrale strategische agenda en ook over die
onderwerpen die voor de Veiligheidsregio’s van belang zijn. Dit om het draagvlak en de relatie tussen Veiligheidsberaad, de regio’s en de kolommen te borgen.
De Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) worden in hun huidige vorm opgeheven. Deze
zorgen voor teveel bestuurlijke drukte en hun rol in het besluitvormingsproces van het Veiligheidsberaad is onhelder. De bestuurlijk portefeuillehouders achten het wel zinvol en ook
wenselijk om periodiek ( verwacht wordt 2 x per jaar) via thematische bijeenkomsten met bestuurders uit de veiligheidsregio’s in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen. Ter ondersteuning van gewenst draagvlak en binding met regio’s kunnen op verzoek van de bestuurlijke portefeuillehouder, dan wel op verzoek van regionale bestuurders, dergelijke themasessies worden georganiseerd. Voorbeeld hiervan vormt het werkverband rond informatievoorziening. In dit verband wordt benadrukt dat informatievoorziening in de aard een multi
disciplinair onderwerp is dat alleen integraal en onvoorwaardelijk tussen de verschillen opgepakt en uitgewerkt moet worden. Mono disciplinair investeren komt daarmee te vervallen.
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Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 De personele unie tussen algemeen bestuur IFV en het Veiligheidsberaad blijft
bestaan. Als gevolg blijft (vooralsnog) ook de personele unie in stand tussen de
secretaris van het bestuur IFV/Veiligheidsberaad en de Algemeen Directeur IFV.
 De agenda van het Veiligheidsberaad komt tot stand in afstemming tussen de
secretaris en de directeuren veiligheidsregio’s, omdat zij integraal verantwoordelijk zijn voor de thema’s die regionaal spelen. Daarnaast kent het Veiligheidsberaad ook andere aanvoerroutes voor de agenda, bijvoorbeeld via het ministerie
van VenJ.
 Om het stelsel van verlengd lokaal bestuur maximaal te laten functioneren, is regionale besluitvorming leidend voor afspraken op landelijk niveau (VB). Deze
vindt plaats op basis van integrale advisering vanuit de veiligheidsregio’s aan het
Veiligheidsberaad. De directeuren veiligheidsregio stemmen binnen de eigen regio af met de verschillende disciplines/kolommen en partners op het niveau van
de veiligheidsdirectie. Zo komt er per regio één integraal advies richting de eigen
voorzitter in het Veiligheidsberaad.
 De managementraden adviseren de bestuurlijk portefeuillehouders in het DB
Veiligheidsberaad op vakinhoudelijke en professionele thema’s, zij zijn niet als
vaste adviseurs aanwezig bij de DB/VB-vergaderingen.
 De Bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) worden in de huidige vorm opgeheven. Wel wordt door de portefeuillehouders in het DB van het VB gebruik gemaakt van flexibel en periodiek te organiseren bestuurlijke bijeenkomsten
rondom actuele thema’s, met name ter ondersteuning van regionale besluitvorming.
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3 Brandweer
3.1 Observaties
Observaties over de brandweer in relatie tot het IFV
De belangrijkste observatie is dat de brandweer zichzelf ‘verweesd’ voelt. Het brandweerveld
mist zelf een herkenbare plek voor kennis, opleiding, training en brede vakinhoudelijke en
beleidsondersteuning, die als ‘eigen’ voelt. Hoewel de brandweer volop vertegenwoordigd is
in het IFV, namelijk met de Brandweeracademie, Bureau Brandweer Nederland en er ook
vanuit het Facilitair Dienstencentrum (FDC) veel werkzaamheden voor de brandweer worden
verricht, wordt het in de praktijk niet als het eigen instituut ervaren. Dat is het ook niet, want
veel werkzaamheden en overleg ten behoeve van de brandweerprofessie vinden in aparte
structuren naast het IFV plaats. Dit terwijl er wel een sterke behoefte is aan een herkenbare
“rode” plek voor de professionele ontwikkeling en ondersteuning van de sector in de volle
breedte.
Op dit moment voelt de brandweer het IFV als een instituut dat op afstand staat, terwijl de
brandweer graag een sterke ‘rode’ ondersteuningsorganisatie ziet. De brandweer wil als sector inhoudelijk en organisatorisch een stap vooruit zetten, hiervoor is investeren in landelijke
samenwerking, landelijke ondersteuning en een herkenbare positionering van de brandweer
binnen het IFV nodig. Dit maakt ook meer en betere sturing op de vakinhoudelijke brandweerontwikkeling en bijbehorende financiën mogelijk. De relatie tussen bestuur en brandweer komt voor versterking in aanmerking.
Algemene observaties
Daarnaast heeft de brandweer regionaal maar ook landelijk behoefte aan sterke, gelijkwaardige partners (bevolkingszorg, GHOR, politie, defensie) om samen de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Het gaat hier nadrukkelijk niet om gelijkheid in de sterkte
van de partners in aantallen en omvang, maar in gelijkwaardigheid in het inhoudelijke aandeel bij de gezamenlijke opgaven. Via de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad kan de brandweer zich ook beter, duurzamer verbinden aan de strategische
partners.
De brandweer erkent de noodzaak om zichzelf ook intern effectiever en efficiënter organiseren. Op dit moment kent de brandweer - deels buiten het IFV om - een uitgebreid netwerk
van programmaraden en onderliggende netwerken. Via deze netwerken en programmaraden wordt door professionals uit de regio’s gesproken over vakinhoudelijke thema’s en zodoende wordt beleid ontwikkeld. Dit is een zeer uitgebreide en ook arbeidsintensieve constructie. Inzet moet dan ook zijn om de structuur van netwerken en programmaraden zoveel
mogelijk te vereenvoudigen, te integreren en te koppelen met één landelijke brandweerorganisatie, zodat een efficiënte en effectieve ondersteuning- en afstemmingsstructuur voor de
professie ontstaat.
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3.2 Advies
Binnen het IFV komt een organisatieonderdeel dat voor de brandweer expliciet ‘rood’ herkenbaar is. Hierin worden alle professiegerichte activiteiten die zich sec op de brandweer
richten ondergebracht, zoals onderwijs, onderzoek, maar ook de meer beleidsmatige ondersteuning en advisering en overige brandweeractiviteiten (vakbekwaamheid, brandveiligheid,
incidentbestrijding, jeugdbrandweer, etc.) waarbij landelijke coördinatie gewenst is. Het gaat
hier dus om het herkenbaar positioneren van die activiteiten die nodig zijn om de brandweerprofessie in de volle breedte te ondersteunen, te ontwikkelen en te versterken, zoals ook de
politie en defensie hun eigen ondersteuning hebben.
Het Bestuur IFV wordt integraal verantwoordelijk voor de brandweerwerkzaamheden die
vanuit het IFV worden verricht; deze verantwoordelijkheid ligt dan bij de directie IFV. Dit betekent ook dat volledige integratie van middelen binnen de planning & control cyclus van het
IFV plaatsvindt en de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad
(mede) leidend wordt voor de inhoudelijke brandweerprogrammering. Daarnaast wordt een
professionele ontwikkelagenda voor de brandweer opgesteld. Het voortouw ligt daarvoor bij
de RBC.
Met deze beweging ontstaat er voor de brandweer een centrale en herkenbare plek (single
point of contact) van waaruit de 25 korpsen voor wat betreft de landelijke ontwikkeling van
de brandweerdossiers samenwerken. Deze bundeling van werkzaamheden moet tevens bijdragen aan het realiseren van de eerder gekozen (bestuurlijke) lijn om voor brandweeronderwijs te komen tot één landelijke aanpak.
Om de herkenbaarheid van de brandweer in het IFV verder te versterken, vindt ook vertegenwoordiging in de directie IFV plaats. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 6.7
De behoefte van de brandweer aan gelijkwaardige partners voor de gezamenlijke opgaven,
vertaalt zich ook door naar het IFV: het IFV is in de toekomst een heldere plek waar samengewerkt wordt met en tussen de diverse disciplines. ‘Multi’ (gericht op de gezamenlijke opgaven) is thans onvoldoende sterk. Een gezamenlijke agenda die verbindt en een plek in het
IFV om dit op te pakken is nodig en gewenst. De wens is om voor de brandweer een onderscheid te maken tussen de brandweerthema’s sec en die activiteiten waarbij in het verband
van de veiligheidsregio’s samengewerkt moet met andere partners. De monodisciplinaire
brandweertaken en -werkzaamheden worden gebundeld in het herkenbare brandweerdeel
van het IFV. De samenwerkingsactiviteiten die nu bij bureau Brandweer Nederland zijn ondergebracht, worden multidisciplinair gepositioneerd in het IFV. Denk hierbij in het bijzonder
aan risicobeheersing, crisisbeheersing en informatievoorziening. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de mono-brandweeraspecten die ook horen bij deze activiteiten en de
samenhang ertussen. Deze splitsing komt ook tot uiting in de begroting. Vanuit het brandweerorganisatieonderdeel van het IFV wordt volwaardig geparticipeerd in de gezamenlijke
agenda.
De ondersteuningsstructuur van Brandweer Nederland, met alle programmaraden en netwerken, worden (tegelijkertijd) herijkt in die zin: vereenvoudigen, integreren en verbinden
binnen het IFV. Het Bureau Brandweer Nederland wordt verder in het IFV (‘multi’) en het
herkenbare brandweerdeel nieuwe stijl (‘mono’) geïntegreerd.
Het organisatorisch vormgeven van het brandweerdeel binnen het IFV is de opgave voor de
nieuwe directie van het IFV. Het directielid binnen het IFV dat
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verantwoordelijk is voor de portefeuille brandweer is hierbij de eerst aanspreekbare. Betrokkene zal zich ook goed moeten verstaan met de RBC (in de zin van afstemming) zodat van
begin af aan binnen de brandweerprofessie voldoende draagvlak gevonden wordt. Ook moet
goed gekeken worden naar de noodzakelijke samenwerking met de andere partijen in casu
kolommen, opdat ook zij zich binnen het IFV blijven herkennen.
Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 Er komt een organisatieonderdeel Brandweer binnen het IFV, dat voor de brandweer als ‘rood’ herkenbaar is. Hierin worden alle professiegerichte, monodisciplinaire activiteiten die zich op de brandweer richten ondergebracht, zoals onderwijs, onderzoek, examinering, maar ook de meer beleidsmatige ondersteuning
en advisering en overige brandweeractiviteiten (vakbekwaamheid, brandveiligheid, incidentbestrijding, jeugdbrandweer, etc.).
 De structuur van netwerken en programmaraden wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd en geïntegreerd en wordt gekoppeld aan het brandweerdeel in het IFV,
zodat een efficiënte en effectieve ondersteunings- en afstemmingsstructuur ontstaat.
 De activiteiten en thema’s die (‘multi’) voor de veiligheidsregio spelen en waarvoor samenwerking met andere partners/kolommen nodig is (met name risicoen crisisbeheersing) worden binnen het IFV belegd
 De directie IFV wordt uitgebreid met een directielid afkomstig uit het brandweerveld, op basis van een op te stellen profielschets en in overleg en afstemming
met het DB van VB/IFV.
 Het organisatorisch vormgeven van het brandweerdeel binnen het IFV is de opgave voor de nieuwe directie van het IFV. Dit in nauwe afstemming en samenwerking met de RBC.
 Het organisatieonderdeel Brandweer binnen het IFV heeft een eigen begroting,
binnen de daartoe en daarvoor gestelde bestuurlijke en financiële kaders. De eigen begroting wordt in goed overleg tussen RBC en directie IFV opgesteld, onder bestuurlijke goedkeuring.
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4 GHOR
4.1 Observaties
De GHOR vindt wettelijke verankering in de Wet veiligheidsregio’s. De GHOR is een gewaardeerde partner in crisisbeheersing. Dat is zo en dat moet ook zo blijven. De GHOR
heeft nauwe verbondenheid met de GGD. Daardoor is de GHOR in staat effectief te opereren op het snijvlak van veiligheid en zorg. Dat geeft de GHOR ook bijzondere betekenis voor
de samenwerking met de andere crisispartners en kolommen binnen de regio’s en ook landelijk, als ook in het verband van het Veiligheidsberaad en het IFV.
De ondersteunende bureaus van GHOR en GGD zijn samengevoegd en er wordt gewerkt
aan een integrale meer jaren agenda voor GGD en GHOR. De jaarlijkse bijdragen van de
veiligheidsregio’s aan de ambtelijke ondersteuning van de GHOR komt ten goede aan dit bureau. Het is daarom voor de toekomst van belang de inhoudelijke relatie tussen Veiligheidsregio’s en GHOR zo goed mogelijk te borgen. Dat geldt ook voor de relatie tussen de
GHOR’s en het IFV.
Vanuit GHOR/GGD bestaat duidelijk de – meermalen uitgesproken - behoefte om een goede
verbinding met de veiligheidsregio te houden en deze waar mogelijk te versterken. Dit vanuit
een gezamenlijke agenda met thema’s die ook voor ‘wit’ uitdagingen vormen, op het terrein
van veiligheid en zorg. De opgave is een voor alle betrokken partners een weg te vinden
waarop enerzijds de verbinding met de GGD behouden kan worden anderzijds vooral ook de
(gezamenlijke) verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid in de veiligheidsregio en op landelijk niveau ingevuld en genomen kan worden.

4.2 Advies
De GHOR (en waar mogelijk ook de GGD) blijft belast met de ondersteunende taak aan de
veiligheidsregio’s en verbindt zich waar mogelijk aan de gezamenlijke strategische agenda
van het Veiligheidsberaad en de overige partners. Vanuit die agenda benoemt de
GHOR programmatisch activiteiten en prioriteiten voor de regio’s. Via deze weg participeert
de GHOR pro actief in de veiligheidsregio en vult zo haar partnerrol ook op landelijk niveau
in.
Op deze thema’s vindt ook verbinding met en participatie in het IFV plaats. Het gaat dan om
de multidisciplinaire thema’s, zoals risicobeheersing, crisisbeheersing en informatievoorziening en activiteiten die zich richten op onderwijs en onderzoek. De budgetten die jaarlijks
vanuit de veiligheidsregio’s naar het ondersteunende bureau van GHOR en GGD vloeien ten
behoeve van de GHOR, worden ingezet voor deze gezamenlijke opgaven. De GHOR-academie is en blijft binnen het IFV het logisch schakelpunt naar GHOR/GGD.
De relatie tussen het IFV en de GHOR op het terrein van materieel blijft ongewijzigd.
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Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 De GHOR (en waar mogelijk de GGD) verbindt zich aan de gezamenlijke strategische agenda van het Veiligheidsberaad en de overige partners.
 Beleidsmatige ondersteuning van de GHOR op landelijk niveau vindt plaats vanuit het ondersteunende bureau van GHOR/GGD Nederland.
 Binnen het IFV blijven de GHOR-activiteiten gebundeld in de Academie voor
GHOR en Opgeschaalde Zorg.
 Tussen het IFV en de GHOR wordt een gemeenschappelijke agenda opgesteld
die de werkzaamheden van beide partijen richten, die afgestemd is op de voortschrijdende strategische agenda van het VB. Hierin wordt ook betrokken hoe de
bijdrage uit de 25 veiligheidsregio’s aan de GHOR wordt aangewend.
 De GHOR heeft en houdt als focus, conform de wet Veiligheidsregio’s, op de crisisbeheersing in het regio’s. Daarop richten de activiteiten van de GHOR zich in
het bijzonder.
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5 Bevolkingszorg
5.1 Observaties
Bevolkingszorg bevindt zich in een ander ontwikkelstadium dan de andere disciplines in de
veiligheidsregio. Het is nu nog enigszins zoeken: waar liggen de uitdagingen en hoe gaan
we die aan? Dit betekent ook dat de discipline zichzelf nog aan het organiseren is. Vanuit de
regio’s en op landelijk niveau is behoefte aan een sterke partner die mee praat over en mee
werkt aan de gezamenlijke strategische opgaven. Hier ligt er een opgave voor de sector zelf,
inclusief het realiseren van financiering. Het gerichter inzetten van bestaande gemeentelijke
budgetten is hierin nog een uitdaging. Ook in het zoeken naar een balans tussen het gemeentelijke deel van de werkzaamheden en de werkzaamheden in en voor de veiligheidsregio’s is nog werk te doen.
Bevolkingszorg heeft wel behoefte aan een centraal ontwikkelpunt en platform waar van uit
wordt bijgedragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering. Hierbij valt te denken
aan onderzoek, onderwijs en kennisborging. Maar ook meer praktisch; er is behoefte aan
een centrale plek waar het gezamenlijke activiteiten zoals (crisis)systemen en werkprocessen kan beleggen. Dit alles gefocust op de rol van Bevolkingszorg in de risico- en crisisbeheersing.

5.2

Advies

Om Bevolkingszorg te ondersteunen bij de doorontwikkeling en professionalisering, komt er
een herkenbare plek c.q. platform voor Bevolkingszorg in het IFV. Van hieruit wordt onderzoek gedaan, onderwijs gegeven/mogelijk gemaakt en wordt gewerkt aan kennis en kwaliteit. Dit alles met als doel om Bevolkingszorg te versterken conform het advies van de commissie Bevolkingszorg op Orde 2.0 en in lijn met de voortschrijdende strategische agenda
van het Veiligheidsberaad. Zaken als een gemeenschappelijke visitatie-opzet kunnen daar
deel van uit maken en ook andere gemeenschappelijke werkzaamheden kunnen hier belegd
worden. Dit vereist wel dat de discipline zelf de ontwikkelrichting scherp moet krijgen, zodat
een daadwerkelijke bijdrage van het IFV aan deze ontwikkeling gerealiseerd kan worden.
Qua omvang blijft dit onderdeel beperkt, het zal bestaan uit enkele medewerkers en worden
voorzien van bijbehorend budget.
Wanneer de sector zich inhoudelijk en organisatorisch beter organiseert, hetgeen beide
noodzakelijk is, dan hoort er voor de gemeenten ook bij dat de Managementraad Bevolkingszorg beter ondersteund wordt. De ondersteuning kan in het IFV gehuisvest worden.
Voor de structurele financiering van bevolkingszorg zijn meerdere opties/routes mogelijk:
 Ondersteuning van de kolom/managementraad Bevolkingszorg kan voor een (beperkt) deel gefinancierd worden uit de middelen die beschikbaar komen via het
werkbudget van het Veiligheidsberaad. Ook noodzakelijke projecten kunnen hieruit
gefinancierd worden.
 Binnen de wettelijke taken van het IFV kan budget ingezet worden voor de uitvoering van wettelijke IFV-taken ter versterking van bevolkingszorg, zoals onderzoek,
onderwijs en kennisborging en -uitwisseling.
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Via gemeenten kan (eventueel, zo nodig) om (aanvullend) budget en/of formatie verzocht worden. Gemeenten hebben hierin ook een eigen opdracht en taak. Immers,
het gaat om gemeentelijke taken in de crisisbeheersing.

Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 Binnen het IFV wordt een aparte en herkenbare plek voor Bevolkingszorg ingericht, klein qua omvang, waarin alle taken en werkzaamheden ondergebracht
worden die tot het domein van de bevolkingszorg behoren (in aansluiting op en
in overeenstemming met Bevolkingszorg op Orde 2.0).
 Doorontwikkeling van Bevolkingszorg geschiedt langs de lijnen van het advies
van de commissie Bevolkingszorg op Orde 2.0 en ook de voortschrijdende integrale strategische agenda van het Veiligheidsberaad.
 Het compacte onderdeel bevolkingszorg wordt vooralsnog gefinancierd uit het
werkbudget Veiligheidsberaad. Waar nodig of gewenst wordt ook een nadrukkelijk beroep gedaan op de inzet van de gemeenten.
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6 Het IFV
6.1 Achtergrond: het IFV als ZBO
Het IFV is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) met een eigen rechtspersoonlijkheid. Het
ZBO IFV is via de Wet veiligheidsregio’s (artikel 68) belast met de uitvoering van wettelijke
taken, maar heeft daarnaast ook de mogelijkheid gekregen om werkzaamheden voor de gemeenschappelijke veiligheidsregio’s uit te voeren (Wvr, artikel 69) en om werkzaamheden
voor derden te verrichten(Wvr, artikel 70).
De wettelijke taken van het IFV zijn:
a. het verzorgen van officiersopleidingen voor de brandweer en van andere bij ministeriële regeling aan te wijzen opleidingen die met een examen als bedoeld in artikel
18, vierde lid, worden afgesloten, en het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor beide soorten opleidingen;
b. het zorgen voor de ontwikkeling, de uitvoering, de organisatie en de afneming van
een examen als bedoeld in artikel 18, vierde lid;
c. het geven van vrijstellingen en certificaten voor brandweeropleidingen;
d. het vaststellen van de uitslag van een examen voor brandweeropleidingen;
e. het ontwikkelen en in stand houden van expertise door middel van het verzamelen
en beheren van relevante kennis en zo nodig door het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening;
f. het ter beschikking stellen van de verzamelde informatie en expertise aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding,
de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening;
g. het verwerven, beheren en aan de veiligheidsregio’s zo nodig ter beschikking stellen
van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen;
h. het verwerven, beheren en zo nodig aan de politie ter beschikking stellen van bijzonder materieel en bijzondere uitrusting ten behoeve van de uitvoering van de politietaak.
De ZBO IFV is op het niveau van de veiligheidsregio’s (bovenregionaal) gepositioneerd; het
bestuur (AB) wordt gevormd door de 25 voorzitters van het Veiligheidsberaad, die uit hun
midden een DB kiezen. De gedachte hierachter is dat op deze manier het IFV kan aansluiten
bij de behoeften van de regio’s. De minister van VenJ is bewust verder op afstand geplaatst.
Dit met het oog op een heldere, eenduidige verantwoordelijkheidsverdeling tussen minister
en regio’s.
Het bestuur IFV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het IFV (of
houdt toezicht op de uitvoering hiervan door de directie). Hierover legt het bestuur verantwoording af aan de minister van VenJ (VenJ is opdrachtgever, bestuur IFV is opdrachtnemer, wettelijke taken worden dus in opdracht van de minister uitgevoerd).
De wettelijke taken zijn echter niet gedetailleerd beschreven: hier bestaat zogenaamde ‘beleidsvrije ruimte’: het bestuur IFV kan bepalen hoe deze ruimte ingevuld wordt. Denk hierbij
aan thema’s prioriteren, richting geven en kaders stellen, zowel inhoudelijk als financieel.
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Voor het invullen van beleidsvrije ruimte kan/moet afstemming met het veld plaatsvinden:
waar hebben de regio’s behoefte aan i.r.t. de wettelijke taken.
Voor de uitvoering van de wettelijke taken ontvangt het IFV jaarlijks Rijksbijdrage van het ministerie van VenJ. De gemeenschappelijke activiteiten worden door de veiligheidsregio’s gefinancierd, soms via jaarlijkse bijdragen en soms via afroming van de BDUR. De werkzaamheden voor derden worden op contractbasis door afnemers gefinancierd. Deze drie financieringsstromen moeten op wettelijke basis strikt van elkaar gescheiden worden, om het risico
op kruissubsidiëring te voorkomen.
Voor 2016 ziet de concept-totaalbegroting voor de drie soorten werkzaamheden er als volgt
uit:
Rijksbijdrage

Gemeenschappelijke
werkzaamheden

Werkzaamheden voor
derden

Totaal

€ 32.533.000

€ 22.066.344

€ 1.920.291

€ 56.519.635

6.2 Observaties
Het IFV moet veranderen om een gedragen en gezaghebbend instituut te realiseren. Op dit
moment is er te weinig vertrouwen in het IFV; het is onduidelijk wat er precies aan activiteiten uitgevoerd wordt en waarvoor men bij het IFV terecht kan (synoniem: bedrijfsverzamelgebouw). De verschillende disciplines herkennen zich onvoldoende in het IFV, wat het vertrouwen niet ten goede komt. Het instituut mist focus (waar is het goed in) en herkenbaarheid (gedragen en/of ervaren als eigen).
Voor de brandweer geldt dat het IFV twee taken vervult. Enerzijds is het IFV het instituut dat
een belangrijke rol moet spelen in de samenwerkingsgerichte/multidisciplinaire thema’s, zoals risicobeheersing en crisisbeheersing. Hierin is de brandweer een van de partners. Aan
de andere kant vervult het IFV ook een belangrijke rol in de monodisciplinaire taken van de
brandweer en de brede ondersteuning van de sector: het IFV is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van les- en leerstof van alle brandweeropleidingen, is verantwoordelijk voor alle
examens, verzorgt de leergangen op officiersniveau en voert brandweeronderzoek uit. Daarnaast zijn ook de beleidsmatige ondersteuning en advisering ondergebracht in het IFV (nu
nog in het apart gepositioneerde Bureau Brandweer Nederland). De brandweer heeft de behoefte aan een brede en herkenbare ‘rode’ ondersteuningsorganisatie voor de gehele sector.
Ook Bevolkingszorg geeft aan behoefte te hebben aan een plek waar taken belegd kunnen
worden, al het is nog onvoldoende uitgekristalliseerd wat deze taken dan omvatten. Voor de
GHOR geldt dat er een nieuwe balans is gewenst tussen de werkzaamheden van het
IFV (wettelijke taken) en de werkzaamheden van het ondersteunend bureau van
GHOR/GGD.
Alle partijen zijn het erover eens dat het IFV als kennisinstituut moet focussen op de multidisciplinaire thema’s; de thema’s waar de veiligheidsregio’s gezamenlijk verantwoordelijk
voor zijn. Deze vloeien voort uit de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad.
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De huidige governance van het IFV, waarbij het AB IFV een personele unie is met het Veiligheidsberaad (zoals benoemd in de Wet veiligheidsregio’s), werkt verwarrend en draagt niet
bij aan transparantie. Er is behoefte aan een betere, overzichtelijke en transparante, besturing van het instituut. Ook is behoefte aan een meer strategische inzet (inhoudelijk en
programmatisch) van budgetten voor de prioritaire thema’s van de gezamenlijke veiligheidsregio’s. Dit in goed overleg en afstemming met de Veiligheidsregio’s.

6.3 Focus van het IFV
Het IFV is één organisatie die de veiligheidsregio’s metterdaad ondersteunt. De inhoudelijke
focus van het instituut ligt op risicobeheersing en crisisbeheersing. De gezamenlijke voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad, die gedragen moet worden door
alle disciplines, is leidend voor de inhoudelijke programmering. Zo focust het IFV zich, uiteraard binnen de kaders die de Wet veiligheidsregio stelt, op de thema’s die voor de regio’s
daadwerkelijk van belang zijn. De actieve bijdrage van alle disciplines hierin is ‘conditio sine
qua non’.
Het IFV is primair een kennisinstituut. De focus qua inhoud en activiteiten moet dan ook liggen op:
 Kennisproductie: onderzoek, dataverzameling en advies
 Kenniscirculatie: platforms, kennisevents, mobilisatie
 Kennisoverdracht: onderwijs en events
 Innovatie bevorderen
Daarnaast kan het IFV, zoals ook nu het geval is, regio’s ondersteunen bij inkoop, materieel
en materiaal, logistiek, e.d. (de werkzaamheden van het FCD van het IFV). De mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop kunnen, waar regio’s dit opportuun vinden worden uitgebreid
Tevens dient het IFV ook voor de afzonderlijke disciplines herkenbaar te zijn. Dit geldt voornamelijk voor de brandweer, omdat het IFV ook een belangrijk aandeel heeft als opleidingsinstituut voor de brandweerkolom.
De in meerjarenperspectief beschikbare middelen (Rijksbijdrage) voor het IFV kunnen binnen de doelstellingen van de Wet veiligheidsregio’s gerichter worden ingezet voor de uitvoering van de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad en gezamenlijke projecten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan projecten op het terrein van Informatievoorziening en bevolkingszorg. In een jaarlijks te leveren investeringsplan worden daartoe, gekoppeld aan de voortschrijdende strategische agenda, aan het bestuur de te maken
keuzes worden voorgelegd. In het overleg met het ministerie van VenJ wordt hierover afgestemd.
Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 Vanuit haar wettelijke taken, zoals opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s,
draagt het IFV bij aan het realiseren van de voortschrijdende strategische
agenda van het Veiligheidsberaad.
 Jaarlijks wordt in het jaarplan, de begroting en het meer jareninvesteringsplan de
omvang en uitwerking van de bijdragen aan taken, werkzaamheden, activiteiten
en investeringen van het IFV vastgelegd, via besluitvorming in het Veiligheidsberaad, afgestemd met de veiligheidsregio’s en het ministerie van VenJ.
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6.4 Samenwerking en gezamenlijkheid in het IFV
Het IFV is een integraal kennisinstituut voor de veiligheidsregio’s. De gezamenlijke opgaven
op het gebied van risico- en crisisbeheersing staan centraal. Deze uitdagingen worden jaarlijks vastgelegd in de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad, die
hiermee alle partijen bindt. Ook voor het IFV vormt deze agenda de leidraad voor de activiteiten. Hierbij dient steeds goed beoordeeld te worden hoe dit zich verhoudt tot de wettelijke
taken en de interpretatie ervan. Financiering van samenwerkings/multi-activiteiten kan
plaatsvinden vanuit de Rijksbijdrage (zolang dit binnen de wettelijke kaders kan) en vanuit
het werkbudget van het Veiligheidsberaad (via afroming BDUR). In de gezamenlijke activiteiten van het IFV nemen alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid en zij participeren
op basis van gelijkwaardigheid.
Op dit moment wordt in ieder geval de volgende thema’s verstaan:
 Informatievoorziening
 Doorontwikkeling GRIP
 Risicobeheersing
 Crisisbeheersing
 Zelfredzaamheid
 Opleidingen voor multi-functies
 Leiderschap
Deze activiteiten worden ook binnen het IFV ‘ontkleurd’ gepositioneerd, dus niet toebedeeld
aan een van de herkenbare kleuren. De bijbehorende (huidige) financiering volgt deze beweging. Er vindt op voorhand zo min mogelijk opdeling van gelden over de IFV-onderdelen
plaats, zodat budgetten zoveel mogelijk strategisch ingezet kunnen worden en een maximale flexibiliteit gerealiseerd wordt.
Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 Het IFV is een integraal kennisinstituut voor de veiligheidsregio’s. De gezamenlijke opgaven op het gebied van risico- en crisisbeheersing staan centraal.
 Deze activiteiten worden ook binnen het IFV ‘ontkleurd’ gepositioneerd, dus niet
toebedeeld aan een van de herkenbare kleuren. De bijbehorende (financiering
volgt deze beweging.

6.5 De brandweer in het IFV
Zoals al vermeld in paragraaf 3.2, komt er binnen het IFV een organisatieonderdeel dat voor
de brandweer als ‘rood’ herkenbaar is. Hierin worden alle professiegerichte activiteiten die
zich sec op de brandweer richten ondergebracht. Denk hierbij aan onderwijs, examens, onderzoek, maar ook beleidsondersteuning en -advisering. Het gaat hier dus om activiteiten die
nodig zijn om de brandweerprofessie in de volle breedte te ondersteunen, te ontwikkelen en
te versterken. Ondersteuning van de RBC vindt ook plaats vanuit dit organisatieonderdeel.
De monodisciplinaire werkzaamheden van de brandweer worden gebundeld in het herkenbare brandweerdeel van het IFV. De overige activiteiten worden daadwerkelijk ‘multi’ gepositioneerd in het IFV. Dit geldt in het bijzonder voor risicobeheersing, crisisbeheersing en informatievoorziening. In dit verband wordt benadrukt dat informatievoorziening in de aard een
multidisciplinair onderwerp is dat alleen integraal en onvoorwaardelijk tussen de verschillen
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opgepakt en uitgewerkt moet worden. Monodisciplinair investeren komt daarmee te vervallen. Dit komt ook tot uiting in de begroting. Vanuit het brandweeronderdeel van het IFV wordt
volwaardig geparticipeerd in de strategische agenda van het Veiligheidsberaad en de gemeenschappelijke agenda van de (overige) kolommen.

6.6 De GHOR in het IFV
Het IFV blijft de wettelijke taken voor de GHOR uitvoeren. Dit in afstemming met het ondersteunende bureau van GGD/GHOR, waarbij het doel is dubbelingen in activiteiten te voorkomen. De jaarlijkse bijdragen die de veiligheidsregio’s voor de GHOR overmaken aan het ondersteunende bureau van GHOR/GGD worden ingezet voor de gezamenlijke opgaven, zoals
verwoord in de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Vanuit die
agenda neemt de GHOR de volle verantwoordelijkheid en participeert de GHOR in het IFV.
Hiervoor hebben IFV en GHOR een gezamenlijke agenda voor thema’s die veiligheid en
zorg (in)direct raken. De GHOR-academie is binnen het IFV het schakelpunt naar
GHOR/GGD toe en zorgt voor de afstemming. De focus van de GHOR is en blijft het zijn van
de noodzakelijke en gewaardeerde partner in crisisbeheersing binnen de regio’s. De verbinding tussen regio’s en de GHOR is essentieel. Dat geldt ook voor de verbinding tussen het
Veiligheidsberaad, de GHOR en het IFV. Juist omdat de GHOR opereert op het snijvlak van
veiligheid en zorg.

6.7 Bevolkingszorg in het IFV
Het IFV wordt ook voor bevolkingszorg de ondersteuningsorganisatie. Op basis van de ontwikkelrichting die bevolkingszorg voor zichzelf uitstippelt, wordt bekeken hoe het IFV hieraan
kan bijdragen en hierin kan ondersteunen. Dit kan zowel vanuit de wettelijke taken van het
IFV op het gebied van kennisontwikkeling, - toepassing en – borging, als op andere vlakken.
Er wordt een speciale plek voor bevolkingszorg binnen het IFV ingericht, van waaruit ook ondersteuning van de managementraad Bevolkingszorg plaatsvindt.

6.8 Governance van het IFV
6.8.1 Dagelijks Bestuur
De huidige governance van het IFV is complex. Het AB wordt gevormd door de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s en uit dit AB is een DB samengesteld. Zowel het AB IFV als
het DB IFV vormen een personele unie met het Veiligheidsberaad en het DB Veiligheidsberaad. Hoewel op papier sprake is van strikt gescheiden verantwoordelijkheden, blijkt dit in de
praktijk lastig en niet transparant. Om die reden wordt, binnen de wettelijke kaders, gezocht
naar een meer praktische besturing van het IFV.
Gegeven de huidige Wet veiligheidsregio’s, benoemt het AB IFV uit zijn midden een voorzitter en een DB IFV. De voorzitter van het AB is tevens voorzitter van het DB. Het AB bepaalt
welke taken het overdraagt aan het DB. Voorgesteld wordt om binnen het bestaande DB
IFV, dat een personele unie blijft vormen met het DB Veiligheidsberaad, 3 bestuurders aan
te wijzen die zich focussen op het IFV en de transitie de komende jaren kunnen begeleiden.
Het DB legt verantwoording af aan het AB IFV. Het DB IFV stuurt op effectiviteit en efficiency.
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In een later stadium, na wetswijziging, kan dan desgewenst gekozen worden voor een Raad
van Toezichtmodel, zoals gebruikelijk bij een ZBO. Hiermee wordt de besturing van het IFV
op een zekere afstand geplaatst, waardoor het bedrijfsmatige karakter van het IFV verder
kan worden versterkt.

6.8.2 Onderwijs- en Onderzoeksplatform
Voor de inhoudelijke programmering van IFV-activiteiten en de noodzakelijke vakinhoudelijke inbreng wordt een Onderzoeks- en Onderwijsplatform ingesteld. Op basis van de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad, wordt in overleg met het IFV
een ontwikkelagenda voor kennis (ontwikkeling, toepassing, overdracht) en innovatie opgesteld. Die agenda vormt de praktische leidraad voor het IFV in de jaarlijkse programmering.
In het Onderwijs- en Onderzoeksplatform zijn vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio’s
en de onderscheiden professies in casu kolommen opgenomen, teneinde de inhoudelijke relatie tussen IFV en “het veld” zo goed mogelijk te borgen.

6.8.3 Directie
De huidige directie van het IFV bestaat uit een Algemeen Directeur en een Directeur Bedrijfsvoering. Consequentie van het bovenstaande advies is dat de directie wordt uitgebreid
met een Directeur Brandweer. De Directeur Brandweer wordt gefinancierd uit de middelen
die vanuit de veiligheidsregio’s jaarlijks worden afgedragen voor de ondersteuning van de
RBC en Brandweer Nederland. De Directeur Brandweer heeft tot taak om samen met de collega-directeuren:
a.
het herkenbare brandweeronderdeel binnen het IFV te vormen
b.
om de verbinding van de brandweer met de overige, gezamenlijke IFV-activiteiten te realiseren en te borgen.
De directie bestuurt collegiaal, op basis van vertrouwen. De onderlinge verhoudingen worden in een directiereglement vastgelegd. De secretarisrol van het Veiligheidsberaad ligt bij
de Algemeen Directeur, zoals eerder beschreven.

Voorstel DB dd. 23 september 2015:
 Er blijft sprake van een personele unie tussen het DB IFV en het DB Veiligheidsberaad.
 Binnen dit DB krijgen drie bestuurders in het bijzonder de IFV-portefeuille toebedeeld. Zij bewaken de voortgang in de uitvoering van de programma’s en taken,
houden toezicht op de (uitvoering van de bestuurlijke kaders voor) de financiën
van het IFV en specifiek begeleiden zij de transitieperiode.
 Het streven is om het DB IFV op den duur toe te laten groeien naar een Raad
van Toezicht-model (hiervoor is een wetswijziging noodzakelijk).
 Er komt een Onderzoek en Onderwijsplatform voor de inhoudelijke programmering van de kennisactiviteiten van het IFV. Vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio’s en de kolommen zijn hierin vertegenwoordigd.
 De directie IFV wordt uitgebreid met een Directeur Brandweer, gefinancierd uit
de middelen die de veiligheidsregio’s jaarlijks ter beschikking stellen aan de
RBC / Brandweer Nederland.
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6.9 Relatie met politie en defensie en overige partners
6.9.1 Politie
De relatie tussen de (disciplines binnen de) veiligheidsregio’s en de politie is cruciaal voor
succesvolle risico- en crisisbeheersing. Door de vorming van de Nationale Politie is een andere relatie ontstaan, zowel binnen de regio’s als op landelijk niveau als het gaat om de relatie met het Veiligheidsberaad en het IFV. Vanwege het belang van een goede relatie en een
gedeelde gezamenlijke uitdaging op het vlak van fysieke veiligheid, is het de wens van de
commissie om de politie opnieuw bij het IFV te betrekken. Deze verbinding kan via de gezamenlijke, voortschrijdende strategische agenda tot stand komen; die beschrijft immers de gezamenlijke uitdagingen. De verbinding met het IFV wordt idealiter geborgd door deelname
van de politie in het Onderzoeks- en Onderwijsplatform. Zo denkt en spreekt de politie mee
over de programmering van het IFV en kan op thema’s als onderzoek en innovatie de samenwerking versterkt worden.

6.9.2 Defensie
Ook defensie is een onmisbare partij in de risico- en crisisbeheersing. Het belang van deze
relatie is reeds onderkend bij de totstandkoming van de eerste strategische agenda van het
Veiligheidsberaad 2014-2016, namelijk in het project Bovenregionale Operationele Besluitvorming (voorheen: versterking samenwerking met defensie). Ook wordt onderzocht of er
synergievoordelen te behalen zijn op het gebied van oefencentra. Deelname van defensie in
het Onderzoeks- en Onderwijsplatform van het IFV is ook hier mogelijk.

6.9.3 Overige partners
Voor zowel veiligheidsregio’s, het Veiligheidsberaad als het IFV is duurzame samenwerking
met private en maatschappelijke partners onontbeerlijk, zoals bijvoorbeeld de waterschappen, Rijkswaterstaat, KPN, ProRail en anderen. De inhoudelijke verbinding met deze partners wordt tot stand gebracht via de voortschrijdende strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Organisatorisch kan deze samenwerking vorm krijgen door afspraken te maken over (gezamenlijke) aspecten die de multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld gezamenlijk oefenen, trainen en opleiden.

25/25

A.1

1. Samenvatting voorstel
Elke veiligheidsregio herbergt specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en
haar partners nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s
te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de
aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s
voor te bereiden. Aangezien het huidige Regionaal Risicoprofiel VRHM geldt voor de periode 20122015, is het huidige Regionaal Risicoprofiel herzien. De consultatie van gemeenten en partners heeft
plaatsgevonden, de uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het risicoprofiel en een overzicht van de
reacties is opgenomen in de bijlage van het risicoprofiel.

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

Regionaal Risicoprofiel
Hollands Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum

MDRB
Josine Vos
26 november 2015

A.1
J.W.E. Spies (DB)
H.E.N.A. Meijer (VD)
-

Bijlage(n):
Status:

1
Besluitvormend

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
- het Regionaal Risicoprofiel VRHM vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden het
huidige Regionaal Risicoprofiel, samen met het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan,
vastgesteld. Deze planvormen dienen iedere vier jaar opnieuw te worden geactualiseerd en
vastgesteld. Gekozen is om voor deze herziening een landelijke aanpak 1 te hanteren die bestaat uit
een aantal stappen. Bijgaand treft u het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden
2016-2019.
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke
planvormen die nauw met elkaar verbonden zijn, het
Risicoprofi
risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan. De Wvr
schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio
ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan
Beleidspla
Crisisplan
vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan biedt een
strategisch beleidskader voor een periode van vier jaar. Het geeft richting aan de inspanningen door
de veiligheidsregio en beschrijft de te behalen prestaties. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te
1

Landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel.

zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr). Het
risicoprofiel beschrijft wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. Tot slot wordt in het
crisisplan (art. 16 Wvr) de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crises.
Om een goede koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan, moet worden bepaald
aan welke risico´s de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht wil geven. De basis
hiervoor is het Regionaal Risicoprofiel, maar ook andere overwegingen spelen een rol, zoals de
bestuurlijke prioriteit, de gewenste mate van voorbereiding, het inspanningsrendement, de
gevoeligheid voor moedwillig handelen en landelijke afspraken. Dit is beschreven in de notitie
‘voorstel aanpak van risico’. Hier zijn ook de uitkomsten van de consultatie van gemeenten en
partners in meegenomen.
Conclusies en aanbevelingen Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden
Conclusies:
A. Risico’s met een hoge impact en waarschijnlijkheid verdienen vanuit de veiligheidsregio de
aandacht. Hiervoor zijn de risico’s geplaatst op het risicodiagram:

B. Risico’s die zich in de omliggende regio’s kunnen voordoen en gevolgen kunnen hebben voor de
VRHM zijn: duinbrand, verstoring spoor- en wegeninfrastructuur, uitval vitale objecten, toxische
(giftige) wolk, overstroming en luchtvaartongevallen. Tot slot kunnen zich ook incidenten
voordoen op zee die effect hebben op Hollands Midden.
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C. De grensoverschrijdende risico’s vanuit Hollands Midden op omliggende regio’s zijn: duinbrand,
verstoring spoor- en wegeninfrastructuur, uitval vitale objecten, toxische (giftige) wolk en
overstroming.
D. Dit risicoprofiel geeft inzicht in de huidige risico’s. Echter zijn er een aantal ontwikkelingen
gaande, die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel:
 Nieuwe tunnel en transport van gevaarlijke stoffen: RijnlandRoute
 Nieuwe brandstoffen: LNG en Biodiesel
 Schaliegasboringen
 Vaker optreden van extreme weersomstandigheden (als trigger voor andere crisistypen)
Aanbevelingen:
A. De Wvr verplicht het bestuur van de veiligheidsregio’s een regionaal beleidsplan en crisisplan op
te stellen. Geef het regionaal beleidsplan onder andere vorm door het risicoprofiel als
uitgangspunt te nemen.
B. Bezie jaarlijks toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel en pas
het risicoprofiel daarop aan.
C. Zorg voor betrokkenheid bij het Landelijk Netwerk Regionaal Risicoprofiel. VRHM blijft betrokken
bij de verdere doorontwikkeling.
Verschillen tussen het huidige profiel en de herziening
In het rapport ‘De staat van de rampenbestrijding 2013’ wordt door de Inspectie Veiligheid en Justitie
geconcludeerd dat de wijze van risico-inventarisatie, zoals die in het huidige risicoprofiel is gedaan,
onvoldoende is. Daarom is de risico-inventarisatie bij de herziening uitgebreid en verbeterd.
Bij het huidige risicoprofiel zijn tijdens diverse expertbijeenkomsten alle risico’s geplaatst op het
risicodiagram. De risico’s met een hoge impact en waarschijnlijk zijn vervolgens tijdens andere
expertbijeenkomsten uitgewerkt in scenario’s. De afgelopen periode is gebleken dat met de onderste
laag van het risicodiagram relatief weinig gedaan is en dit naar verhouding veel tijd en capaciteit heeft
gevergd. Daarom is bij de herziening door de experts op basis van de risico-inventarisatie een
kwalitatieve inschatting gedaan van impact en waarschijnlijkheid. Dit heeft geleid tot een eerste
risicobeeld en risicoduiding, conform de Landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. De risico’s uit
dit risicobeeld zijn meegenomen in de risicoanalyse.
In tegenstelling tot het huidige Regionaal Risicoprofiel worden in de risicoanalyse de crisistypen niet
meer allemaal uitgewerkt in meerdere scenario’s. Dit was een zeer arbeidsintensieve procedure,
waarbij de resultaten weinig bruikbaar zijn gebleken. Daarom wordt in plaats daarvan een context
geschetst voor mogelijke gebeurtenissen. Hierbij wordt aangegeven welke factoren bepalend zijn
voor het verloop van een gebeurtenis. Dit biedt een bandbreedte, op basis waarvan de impact en
waarschijnlijk zijn beoordeeld. Aan de hand hiervan zijn de crisistypen uit de risicoanalyse
geprojecteerd in het risicodiagram. Hierbij is, in tegenstelling tot het huidige Regionaal Risicoprofiel,
niet gekozen om de risico’s te duiden als specifiek punt. Er is aangesloten bij het Regionaal
Risicoprofiel van Veiligheidsregio Haaglanden, waarbij de risico’s worden geprojecteerd als ‘wolk’
(een ruimer gebied op het risicodiagram).
De afgelopen vier jaar is het risicoprofiel jaarlijks geactualiseerd. Hierbij is ook gekeken naar de
doorwerking van het risicoprofiel. Voor de prioritaire risico’s uit het risicoprofiel zijn losse activiteiten
ontplooid, zoals het opstellen van een informatiekaart of een oefening. Een integrale beschouwing
van een risico, afgestemd met partners, die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook acties
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ondernemen, ontbreekt echter.2 Daarom wordt, na het vaststellen van het concept risicoprofiel, een
voorstel gedaan voor het uitvoeren van een beïnvloedingsanalyse voor een aantal risico’s. Deze stap
is de relatie met het regionaal beleidsplan en draagt bij aan een adequate aanpak van de risico’s.

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

6. Consequenties
De resultaten uit het risicoprofiel worden verwerkt in het Regionaal Beleidsplan. Consequenties op
het gebied van financiën, capaciteit en materieel worden integraal beschreven in het Regionaal
Beleidsplan.

7. Aandachtspunten / risico’s
Risico: Het bestuur wijst het ontwikkelde risicoprofiel af.
Tegenmaatregel: Tijdig de portefeuillehouder, de Veiligheidsdirectie en het Bestuur tussentijds
informatie verstrekken over wat het project inhoudt en wat de stand van zaken is.
Een risicoprofiel is nooit af; de omgeving verandert altijd en dat zal in een risicoprofiel meegenomen
moeten worden. Het risicoprofiel dient wel voldoende basis te hebben voor verdere beleidsvorming.

8. Implementatie en communicatie
In de nieuwsbrief van de veiligheidsregio wordt een stukje opgenomen over de herziening van het
regionaal risicoprofiel en de stand van zaken. Daarbij is een communicatieplan ontwikkeld, voor de
communicatie over de nieuwe regionale planvormen. Dit gebeurd in samenhang met het Regionaal
beleidsplan en het crisisplan.

9. Bijlagen
-

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

10. Historie besluitvorming
Veiligheidsdirectie 14 juli 2014: ingestemd met de projectopdracht en de te hanteren uitgangspunten
voor het plan van aanpak regionaal risicoprofiel 2016-2019.
Veiligheidsdirectie 6 oktober 2014: plan van aanpak Herziening Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden vastgesteld.
Dagelijks Bestuur 12 maart 2015: Concept regionaal risicoprofiel vrijgegeven voor consultatie van
gemeenteraden en partners.
Dagelijks Bestuur 19 oktober 2015: ingestemd met definitief Regionaal Risicoprofiel

Een uitzondering hierop is het crisistype overstromingen, hiervoor is het project ‘Informatiepreparatie
Hoogwater’ gestart, waarbij het crisistype, inclusief dominogevolgen, samen met partners wordt
aangepakt.
2
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1 Conclusies en aanbevelingen
1.1 Samenvatting
Elke veiligheidsregio herbergt specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en
haar partners nodig kan zijn. Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s die in de regio Hollands
Midden kunnen plaatsvinden. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid
voeren om de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op
specifieke risico´s voor te bereiden.
1.1.1 Te nemen stappen om te komen tot een herziening van het Regionaal Risicoprofiel
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige
risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Om te komen tot het risicoprofiel is
samen met partners, experts en betrokken hulpdiensten, conform de landelijke aanpak, een aantal
stappen doorlopen:
1. Risico-inventarisatie: aan de hand van 25
1. Risico-inventarisatie
verschillende, landelijk vastgestelde crisistypen is
in expertgroepen geanalyseerd of en hoe deze
risicovolle situaties en soorten incidenten zich
2. Risicobeeld
voordoen in de regio Hollands Midden. De risicoinventarisatie is beschreven in hoofdstuk 4.
3. Risicoanalyse
2. Risicobeeld: op basis van onderzoeken,
documenten, de karakteristieken van de VRHM en
4. Risicodiagram
de kennis en ervaring van de experts over de 25
crisistypen is een risicobeeld bepaald. Het
5. Prioritaire
risicobeeld biedt een eerste trechtermoment. Op
risico’s
basis van een voorstel heeft het bestuur besloten
welke van de 25 risico’s nader worden uitgewerkt
6. Beïnvloedin de risicoanalyse. Dit trechtermoment is
ingsanalyse
beschreven in paragraaf 4.5 Risicobeeld en
risicoduiding.
3. Risicoanalyse: in de risicoanalyse zijn de geïnventariseerde gegevens over de geselecteerde
risico’s beoordeeld en geïnterpreteerd op basis van impact en waarschijnlijkheid. De conclusies
van de risicoanalyse zijn opgenomen in hoofdstuk 5 Risicoanalyse. De uitwerking per crisistype is
opgenomen in bijlage 7 Risicoanalyse.
4. Risicodiagram: het risicodiagram biedt een tweede trechtermoment. Het maakt de risico’s
onderling vergelijkbaar en maakt inzichtelijk wat de prioritaire risico’s zijn. Risico’s met een hoge
impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan risico’s met een lage impact
en lage waarschijnlijkheid. Tevens dient de voorbereiding hierop afgestemd te worden; voor
welke crisistypen is specifieke voorbereiding nodig door de veiligheidsregio en welke risico’s
kunnen met de huidige crisisorganisatie afgedekt worden? Het risicodiagram is weergegeven in
paragraaf 5.1 Risicodiagram.
5. Prioritaire risico’s: de prioritaire risico’s zijn de belangrijkste risico’s voor VRHM. Dit zijn de risico’s
die het hoogste scoren in het risicodiagram. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de
veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en
crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Het resultaat
van deze stap is het Regionaal Risicoprofiel. Deze risico’s zijn terug te vinden in paragraaf 5.1
Risicodiagram en specifiek opgenomen bij de conclusies in de volgende paragraaf.

6 oktober 2015
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden def versie aangepast na consultatie

Pagina 2

Om een goede koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan, is bepaald aan welke
risico´s de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht wil geven. De basis hiervoor is het
Regionaal Risicoprofiel, maar ook andere overwegingen spelen een rol, zoals de bestuurlijke
prioriteit, de gewenste mate van voorbereiding, het inspanningsrendement, de gevoeligheid voor
moedwillig handelen en landelijke afspraken. Hier zijn ook de uitkomsten van de consultatie van
gemeenten en partners in meegenomen (zie bijlage 1 en 2). Dit is beschreven in de notitie ‘voorstel
aanpak van risico’. Deze notitie is geïntegreerd in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019.
6. Beïnvloedingsanalyse: In de beïnvloedingsanalyse worden de risico’s uitgebreid doorlopen met
partners. Hierbij wordt beschouwd wat de VRHM er al aan doet, wat de VRHM met haar partners
nog meer kan doen en ook wat de VRHM er niet aan gaat doen. In de beïnvloedingsanalyse
wordt niet alleen gekeken naar de preparatie op een risico, maar ook naar maatregelen om een
risico te verkleinen, communicatie, etc. De resultaten van de beïnvloedingsanalyse worden
verwerkt in de (bestaande) convenanten met partners en de werkplannen van de
multidisciplinaire werkgroepen van de veiligheidsregio.

1.2 Conclusies
A. Risico’s met een hoge impact en waarschijnlijkheid verdienen vanuit de veiligheidsregio de
aandacht. Hiervoor zijn de risico’s geplaatst op het risicodiagram:

B. Risico’s die zich in de omliggende regio’s kunnen voordoen en gevolgen kunnen hebben voor de
VRHM zijn: duinbrand, verstoring spoor- en wegeninfrastructuur, uitval vitale objecten, toxische
(giftige) wolk, overstroming en luchtvaartongevallen. Tot slot kunnen zich ook incidenten
voordoen op zee die effect hebben op Hollands Midden.
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C. De grensoverschrijdende risico’s vanuit Hollands Midden op omliggende regio’s zijn: duinbrand,
verstoring spoor- en wegen infrastructuur, uitval vitale objecten, toxische (giftige) wolk en
overstroming.
D. Dit risicoprofiel geeft inzicht in de huidige risico’s. Echter zijn er een aantal ontwikkelingen
gaande, die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel:
• Nieuwe tunnel en transport van gevaarlijke stoffen: RijnlandRoute
• Nieuwe brandstoffen: LNG en Biodiesel
• Schaliegas boringen
• Vaker optreden van extreme weersomstandigheden (als trigger voor andere crisistypen)

1.3 Aanbevelingen
A. De Wvr verplicht het bestuur van de veiligheidsregio’s een regionaal beleidsplan en crisisplan op
te stellen. Geef het regionaal beleidsplan onder andere vorm door het risicoprofiel als
uitgangspunt te nemen.
B. Bezie jaarlijks toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel en pas
het risicoprofiel daarop aan.
C. Zorg voor betrokkenheid bij het Landelijk Netwerk Regionaal Risicoprofiel. VRHM blijft betrokken
bij de verdere doorontwikkeling.
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2 Inleiding
2.1 Waarom een risicoprofiel?
Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele soorten
veiligheidsrisico’s. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, maar
bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een continue bedreiging van
de vitale belangen van de samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, is nauwe
samenwerking tussen overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger van belang. Elke regio herbergt
specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners nodig kan zijn. Het
regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s te krijgen. Op basis van dit
inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s te voorkomen
en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Ook biedt het een
basis voor de risicocommunicatie naar de burgers.
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in artikel 15 de verplichting opgenomen om een risicoprofiel van
de veiligheidsregio op te stellen. Het nu voor u liggende ‘Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands
Midden’ voldoet aan de wettelijke vereisten.

2.2 Wat is een risicoprofiel?
Het regionaal risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio
aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Op basis van de
conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de
ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar
afstemmen. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio. Het begrip
‘risico’ wordt in dit verband gedefinieerd als:
‘Een samenstel van de waarschijnlijkheid dat zich een brand, ramp of crisis (of dreiging daarvan)
voordoet en de mogelijke impact die dat kan hebben.’1
In de Wet veiligheidsregio’s wordt het risicoprofiel als volgt beschreven:
Het risicoprofiel bestaat uit:
a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of
crisis kunnen leiden,
b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen
voordoen, en
c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen
en crises zijn opgenomen.

1

Bron: NVBR (2009) Handreiking regionaal risicoprofiel
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2.3 Wat levert het risicoprofiel op?
Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om de gemeenten en het bestuur van de veiligheidsregio
antwoord te geven op de volgende vragen.
Wat kan ons overkomen?
Alles begint met inzicht in de aanwezige risicovolle situaties. Welke risicovolle bedrijfsactiviteiten
worden binnen de regio uitgevoerd? Welke infrastructuur loopt over het grondgebied? Welke soorten
natuurrampen kunnen ons overkomen? Welke kwetsbare gebouwen en nutsvoorzieningen kunnen
getroffen worden? Hiervoor wordt als eerste stap van het risicoprofiel voor elk van de 25 landelijk
gedefinieerde crisistypen (zie bijlage 4) een risico-inventarisatie uitgevoerd, met behulp van de
provinciale risicokaart. Omdat risico’s zich niet aan regiogrenzen houden, wordt deze inventarisatie
bovenregionaal afgestemd.
Hoe erg is dat?
Vervolgstap is om te beoordelen hoe ernstig de risico’s zijn. Daarvoor worden op basis van de risicoinventarisatie voor een select aantal crisistypen een risicoanalyse uitgewerkt. In deze risicoanalyse
worden de crisistypen geanalyseerd op twee componenten: de waarschijnlijkheid (kans) dat zich een
ramp of crisis voordoet en de impact (effect) die het kan hebben op de vitale belangen van de
samenleving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dezelfde methode als in de Nationale
Risicobeoordeling.
Wat doen we er al aan?
Op basis van de risicoanalyse besluit het bestuur van de veiligheidsregio welke risico’s extra
inspanningen vragen. Daarvoor moet het bestuur eerst weten welke prestaties de veiligheidsregio nu
al levert op het vlak van risico- en crisisbeheersing. Als reeds het maximale is gedaan om een risico
te voorkomen, te beperken en te kunnen bestrijden, dan blijven alleen nog acceptatie van het risico
en risicocommunicatie over.
Wat kunnen we nog meer doen?
Voor de risico’s waaraan het veiligheidsbestuur en de gemeenten extra aandacht willen besteden, zal
tot slot een analyse moeten worden uitgevoerd van de handelingsperspectieven. Welke specifieke
(aanvullende) maatregelen zijn mogelijk om het risico beter te beheersen? Een analyse van de
meerwaarde van elk van de maatregelen (kosten-baten) zal uiteindelijk moeten leiden tot een set van
specifieke, aanvullende beleidsmaatregelen die de veiligheidsregio samen met haar partners wil
treffen. Deze strategische beleidskeuzes worden vastgelegd in het beleidsplan van de
veiligheidsregio.

2.4 Hoe is het risicoprofiel tot stand gekomen?
De VRHM is in september 2014 gestart met de ontwikkeling van het risicoprofiel. Het regionaal
risicoprofiel is opgesteld in opdracht van de Veiligheidsdirectie van VRHM. De Veiligheidsdirectie
fungeert als stuurgroep. De projectleiding voor het tot stand komen van het regionaal risicoprofiel is
belegd bij de multidisciplinaire werkgroep risicobeheersing (MDRB). Een projectgroep heeft acties
uitgevoerd en gecoördineerd en expertbijeenkomsten voorbereid
In november 2014 zijn vijf expertbijeenkomsten georganiseerd en zijn gesprekken gevoerd met
experts voor het opstellen van de risico-inventarisatie en de risicoanalyse. De expertbijeenkomsten
zijn samengesteld uit diverse partners om ideeën te bespreken en te toetsen. Vertegenwoordigers
van de kolommen, defensie, omgevingsdiensten, waterschappen, netbeheerders,
drinkwaterbedrijven, provincie, etc. hebben deelgenomen aan de expertbijeenkomsten. In bijlage 3 is
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een volledig overzicht opgenomen van de samenstelling van de projectgroep en
expertbijeenkomsten. In december is de concept risico-inventarisatie gedeeld met experts. Het
concept risicoprofiel is op 12 maart 2015 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en vrijgegeven voor
consultatie van de gemeenteraden. Na de consultatie is het risicoprofiel ter vaststelling aangeboden
aan het Algemeen Bestuur op 26 november 2015.

2.5 Hoe is het risicoprofiel opgebouwd?
Hoofdstuk 1 vermeldt de conclusies en aanbevelingen en biedt de gelegenheid om een eerste indruk
te krijgen van de resultaten van het risicoprofiel.
Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding voor het risicoprofiel en legt uit wat het risicoprofiel is.
Hoofdstukken 3 en 4 geven respectievelijk de risico-inventarisatie, het risicobeeld en de risicoanalyse
voor de regio weer.
In hoofdstuk 5 wordt het vervolg van de ontwikkeling van het risicoprofiel beschreven.
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2 Risico-inventarisatie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op
onder andere de volgende vragen: Wat kan
VRHM overkomen? Welke soorten branden,
rampen en crises kunnen zich in de regio en
omliggende gebieden voordoen? Welke
risicovolle situaties zijn in de regio en
omliggende gebieden aanwezig? Welke
toekomstige ontwikkelingen kunnen zich daarin
voordoen? Het resultaat van deze stap is een
uitgebreid overzicht van risico’s die de regio
kunnen bedreigen en/of zich in de regio voor
kunnen doen.
De risico-inventarisatie bestaat uit verschillende
onderdelen:
- Overzicht van crisistypen;
- De inventarisatie van risicobronnen en kwetsbaarheden;
- Beschrijving van grensoverschrijdende en bovenregionale risico’s;
- Risicoduiding

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

6 oktober 2015
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden def versie aangepast na consultatie

Pagina 8

Hieronder het overzicht van maatschappelijke thema’s en crisistypen:
Tabel 1: Overzicht crisistypen

Maatschappelijke thema’s
1. Natuurlijke omgeving

2. Gebouwde omgeving
3. Technologische omgeving

4. Vitale infrastructuur en
voorzieningen

5. Verkeer en vervoer

6. Gezondheid

7. Sociaal-maatschappelijke
omgeving

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

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

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

Figuur 2: Grenzen Dijkring 14

De VRHM valt binnen twee dijkringen, Dijkring 14 en Dijkring 15. Verder ligt Dijkring 44 naast VRHM,
waardoor de gevolgen van een mogelijke overstroming binnen deze dijkring direct merkbaar zijn in
Hollands Midden. Dijkring 14 is de dijkring met de grootste schade indien de waterkeringen falen. De
economische waarde van dit gebied is groot. Het gebied gaat over de grenzen van de provincies
Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, 5 hoogheemraadschappen, 6 veiligheidsregio’s en 59
gemeenten.
Naast de grote dijkringen zijn er ook veel regionale keringen. Regionale keringen kunnen grofweg
ingedeeld worden in drie groepen: de keringen die buitenwater keren maar geen primaire waterkering
zijn, de keringen die ander water keren, en droge keringen. De faalkans voor een regionale kering is
groter dan bij de Dijkringen. De gevolgen van falen van regionale keringen bestrijken echter een
kleiner gebied.
2.2.1.2 Natuurbranden
Een brand in het bos, op de hei of in de duinen kan snel uit de hand lopen, want natuurbranden zijn
grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan
heel onverwachts op de grond opduiken. Ieder vuurtje in een natuurgebied kan uitlopen op een
allesverwoestende brand. Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken
en niet meer weg kunnen komen. Een grootschalige, georganiseerde evacuatie bij onbeheersbare
natuurbranden wordt door deskundigen gezien als een bijna onhaalbare opgave door de relatief korte
tijd die er is om te evacueren. Er zal dus een groot beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid
van de aanwezige personen in het door brand getroffen gebied. De zelfredzaamheid van mensen kan
er toe bijdragen dat de consequenties van een natuurbrand in termen van letsel en schade kan
worden beperkt.2
Ten aanzien van dit crisistype kenmerkt Hollands Midden zich door het duingebied langs de kust. In
vergelijking met andere veiligheidsregio’s is dit gebied relatief gezien klein. Het duingebied in
Hollands Midden is echter ook erg smal. Hierdoor kan een duinbrand in zeer snelle tijd de bewoonde
omgeving bereiken. Verder bevinden zich in Hollands Midden ook een aantal bosgebieden, waar een
natuurbrand kan ontstaan.

2
Bron: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2011). Natuurbranden. Een onderzoek naar de voorbereidingen
in de veiligheidsregio’s. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
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2.2.1.3 Extreme weersomstandigheden
Bij extreem weer kan worden gedacht aan:
• Extreme koude, sneeuw of ijzel.
• Extreme hitte en eventueel smog.
• Extreme wind, windhozen, zware storm.
• Extreme neerslag en wateroverlast.
Extreme weersomstandigheden kunnen grote maatschappelijke effecten teweeg brengen. Hierbij
kan worden gedacht aan overstromingen, uitval van nutsvoorzieningen en grote verkeersongevallen.
Afgezien van een windhoos en soms extreme regenval, waarvan de effecten zeer plaatselijk kunnen
zijn, gaat het bij extreem weer veelal om effecten van bovenregionale schaal. Voor Nederland zijn
voor extreem weer vooral ook de gevolgen voor het waterbeheer van belang. Enerzijds is dat de
waterkwantiteit, waardoor wateroverlast dreigt en anderzijds waterkwaliteit, waardoor door overstort
van riolen ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater dreigt (zie paragraaf 4.2.4 Vitale
Infrastructuur en voorzieningen).
De huidige klimaatmodellen geven aan dat de te verwachte temperatuurstijging in Nederland
nagenoeg in de pas loopt met die van het wereldgemiddelde. Er worden in het weer op langere
termijn echter meer extremen verwacht. We zullen in de toekomst dus vaker met extreem weer
worden geconfronteerd.3
2.2.1.4 Aardbeving
Mercalli is een schaal waarmee de heftigheid (intensiteit)
van de trillingen van een aardbeving worden
weergegeven. Vanaf categorie 6 is lichte schade aan
minder solide gebouwen mogelijk.4 Figuur 35 is een
risicokaart die het seismisch risico in Nederland weergeeft,
gebaseerd op tektonische bevingen. Deze risicokaart geeft
de maximale intensiteit van seismische trillingen weer die
te verwachten is in Nederland. Uit het figuur hiernaast blijkt
dat voor VRHM de impact van een aardbeving zeer
beperkt is. Indien een aardbeving plaatsvindt zal de
schade niet merkbaar ofwel zeer licht zijn en binnen de
reguliere hulpverleningscapaciteit op te lossen. Het figuur
hiernaast geeft alleen tektonische bevingen weer
(veroorzaakt door het verschuiven van aardschollen). De
door de mens veroorzaakte aardbevingen (gasboringen) in
het gebied rondom Groningen zijn nog niet in de figuur
opgenomen.

Figuur 3: Overzicht Mercallischaal Nederland5

3
Bron: Klein Tank, A., Beersma, J., Bessembinder, J., Van den Hurk, B., & Lenderink, G. (2014). KNMI’14:
klimaatscenario's voor Nederland. KNMI.
4 Bron: Ministerie van volksgezondheid en welzijn (2014), de intensiteitsschaal van Mercalli, Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
5
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelatie (2007) Risico-inventarisatie, overige ramptypen.
Versie 3.1 oktober 2007.
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2.2.1.5 Plagen (ongedierte)
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I) is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling en de implementatie van
overheidsmaatregelen op het gebied van plagen. Dieren, zoals de tijgermug en processierups, of
planten, zoals de ambrosia, die niet van nature in Nederland voorkomen en de gezondheid van
mensen, dieren of planten in gevaar brengen, worden invasieve exoten genoemd. De NVWA helpt
deze soorten te bedwingen. Ook tot nog toe onbekende dieren en planten kunnen een bedreiging
vormen.
Wereldwijd groeit de handel in planten. Ontvangende landen willen gevrijwaard blijven van nieuwe
ziekten en plagen. Daarom zijn internationale afspraken gemaakt over het monitoren van ziekten en
plagen en het afgeven van certificaten die bevestigen dat de geïmporteerde planten aan de eisen van
het ontvangende land voldoen. Binnen de EU worden daarvoor de plantenpaspoorten gebruikt. In de
regio vindt veel teelt van sierplanten plaats, ook van geïmporteerde soorten waarmee invasieve
exoten kunnen worden geïntroduceerd. Dit geeft een hoger risico op plagen in Hollands Midden.
Voorbeeld Boskoop
Een speciaal team van de NVWA (team Invasieve exoten) bundelt de kennis, adviseert
beleidsdirecties en coördineert bestrijdingsacties. De NVWA voert inspecties uit bij binnenkomst van
planten en plantaardig materiaal, voert monitoringprogramma’s uit, regisseert bestrijding van
eventuele schadelijke organismen.6 In december 2009 was dat bijvoorbeeld het geval met de
Aziatische boktor in de gemeente Boskoop. Om te voorkomen dat de boktor zich in het gebied
vestigde, zijn alle loofbomen en struiken in het gebied, met een straal van 100 meter rond de vondst,
verwijderd. Tijdens de verschillende inspecties binnen de bufferzone in 2010 en 2011 - op bedrijven
en in het openbare en private groen – zijn verder geen boktorvondsten gedaan. Op 26 januari 2010 is
een bufferzone ingesteld met een straal van 2 kilometer rond de vondst. Deze bufferzone geldt voor
minimaal vier jaar.
2.2.1.6 Dierziekten (niet overdraagbaar op mens)
Dierziektes kunnen gevolgen hebben voor dierenwelzijn, de volksgezondheid en de economie.
Veehouders, dierenartsen en overheid werken samen om deze ziektes te bestrijden. De landen van
de Europese Unie (EU) hebben met elkaar afgesproken welke dierziektes zij altijd bestrijden. Die
dierziektes heten de ‘bestrijdingsplichtige dierziektes’. Dat gebeurt als een dierziekte:
- snel kan uitbreiden, ook naar andere lidstaten;
- de betrokken diersoort ernstig kan schaden;
- niet kan worden voorkomen of bestreden met de normale bedrijfsmiddelen;
- ernstige economische schade veroorzaakt voor houders van dieren en voor landen van de EU.
Bekende bestrijdingsplichtige ziektes zijn: mond- en klauwzeer (MKZ), klassieke varkenspest (KVP)
en Afrikaanse varkenspest (AVP).
De EU bepaalt wat een land op zijn minst moet doen om een dierziekte te bestrijden. Op basis van
die EU-richtlijnen zijn nationale beleidsdraaiboeken gemaakt. Daarin staat per dierziekte wat er moet
gebeuren en wie dat moet doen. Bestrijdingsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
- het instellen van gebieden met een vervoersbeperking;
- het monitoren van bedrijven;
- het doden van besmette dieren;
- de inzet van vaccinatie.
In de beleidsdraaiboeken dierziekten staat wanneer dierenartsen en veehouders mogen of moeten
vaccineren.

6 Bron:

Website Nationale Voedsel en Waren Autoriteit: www.vwa.nl
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De NVWA is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestrijding van dierziektes. Daarom
organiseert de NVWA oefeningen, verzorgt opleidingen en werkt samen met: het Centraal Veterinair
Instituut (CVI), de ministeries van VWS en EZ, het RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
De maatregelen in de draaiboeken gaan op diverse punten verder dan de minimale maatregelen die
de EU-wetgeving voorschrijft. Ervaringen en studies tonen aan dat in zeer (pluim)veedichte gebieden,
zoals grote delen van Nederland, de minimale maatregelen vaak onvoldoende zullen zijn om een
uitbraak een halt toe te roepen. De maatschappelijke en economische impact van een uitbraak zijn
mede door de omvang van de (pluim)veehouderij in Nederland enorm. Daarom zullen, zeker bij het
begin van een uitbraak, meer vervoersbeperkingen en hygiënemaatregelen worden ingesteld dan de
minimale maatregelen die door de EU worden voorgeschreven. Hiermee wordt geprobeerd de
uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen en het aantal bedrijven dat besmet raakt zoveel
mogelijk te beperken.
Hollands Midden kenmerkt zich naast de stedelijke gebieden, ook door een groot deel landelijke
gebieden. Hier bevinden zich bedrijven die mogelijk met dierziekten te maken kunnen krijgen. Denk
hierbij aan grote veeteeltbedrijven, zoals varkenshouderijen, pluimveehouderijen, maar ook
Vogelpark Avifauna.
2.2.2 Gebouwde omgeving
Risico’s bij grote branden in de regio kunnen voortkomen uit de aard van de bebouwing of te maken
hebben met de functie van het gebouw en de aard van de gebruikers. De historische binnensteden
van onder andere Leiden, Gouda en Schoonhoven vertonen bijvoorbeeld een ander brandpreventief
bouwkundig beeld ten opzichte van recentere bouw. De kans op branduitbreiding en daarmee een
grote brand is hier groter. Tevens bestaat bij branden in dergelijke oude panden een grote kans op
vrijkomen van asbestvezels, wat de nodige maatschappelijke onrust met zich mee kan brengen.
Bij gebouwen met een bijzonder gebruik (kwetsbare objecten) kan binnen Hollands Midden gedacht
worden aan gevangenissen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en (andere) gebouwen met een
grootschalige publieksfunctie zoals musea. Bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en dergelijke komt
de kwetsbaarheid voort uit de beperkte mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen. Bij gebouwen
met een grootschalige publieksfunctie ligt de kwetsbaarheid op het vlak van; het grote aantal
aanwezige personen, in een voor hen onbekende ruimte, met beperkte uitgangscapaciteit. Kwetsbare
objecten worden door gemeenten en omgevingsdiensten geregistreerd op de Risicokaart.
In de regio Hollands Midden zijn verder diverse ondergrondse bouwwerken. Hierbij kan met name
worden gedacht aan ondergrondse parkeergarages. De kwetsbaarheid van deze objecten kenmerkt
zich door de complexe bestrijding van incidenten en de belemmering tijdens het vluchten.
2.2.2.1 Branden in kwetsbare objecten
In oude binnensteden zijn de bluswatervoorzieningen niet altijd optimaal en door de hoge
bebouwingsdichtheid en eerder genoemde beperkte brandpreventieve voorzieningen, bestaat er vaak
een reële kans op branduitbreiding. Een in beginsel kleine brand, kan door de combinatie van
bovengenoemde beperkingen en factoren groot worden.
Bij objecten met een groot aantal verminderd zelfredzame personen, is extra inzet van de
hulpverlening vereist om aanwezige personen in veiligheid te brengen. De aanwezige personen
kunnen zichzelf niet zonder hulp van anderen in veiligheid brengen. Bij objecten waarbij veel
personen aanwezig zijn (grootschalige publieksgebouwen), kan eerder paniek ontstaan. Bovendien
zijn de aanwezige personen veelal minder bekend met het gebouw en de omgeving, wat het vluchten
uit het gebouw belemmert. Tot slot bevinden zich in Hollands Midden grote objecten die bij brand
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voor extra problemen kunnen zorgen. Hierbij valt te denken aan scheepswerven of grote
(caravan)stallingen. Hierbij kan een brand ontstaan die zich zeer snel kan uitbreiden via kleine
objecten (caravans, boten).
Incidenten waarbij primair gevaarlijke (vergunningspichtige) stoffen betrokken zijn, worden behandeld
in paragraaf 4.2.3. Bij brand komen echter altijd gevaarlijke stoffen vrij. Die vormen allereerst een
gevaar voor de personen in het object, en bij voldoende omvang of betrokkenheid van bijzondere
stoffen (zoals asbest) ook in de omgeving.
2.2.2.2 Instorting grote gebouwen en kunstwerken
Woningen en andere gebouwen in Hollands Midden moeten voldoen aan door de overheid gestelde
bouwkundige voorschriften, waarbij kans op instorting minimaal is. Instorting van een bouwwerk kan
echter toch ontstaan door: werkzaamheden aan of in de nabijheid van een bouwwerk, een explosie
van bijvoorbeeld aardgas, of grondverschuivingen.
Instorting van gebouwen kan van invloed zijn op de omgeving. Andere gebouwen en kunstwerken in
de omgeving van de instorting kunnen hierdoor (ernstig) beschadigen, waardoor ook de veiligheid
van de aanwezigen in die omgeving wordt bedreigd. Hierbij valt met name te denken aan instorting
van grote gebouwen of instorting van ondergrondse bouwwerken (parkeergarages). Bij instorting van
kunstwerken zoals viaducten en tunnels kan dit (grote) infrastructurele gevolgen hebben. Dit wordt
meegenomen bij de crisistypen ‘Verkeersincidenten op land’ en ‘Incidenten in tunnels’ (zie paragraaf
4.2.5 Verkeer en vervoer).
2.2.3 Technologische omgeving
Onder technologische omgeving wordt verstaan incidenten met gevaarlijke stoffen. In Hollands
Midden worden gevaarlijke stoffen over weg, spoor, water en door buisleiding vervoerd. Bij
luchtvaartincidenten bestaat altijd het gevaar van vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De impact van
het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is ondergeschikt aan het luchtvaartincident en wordt daardoor
niet in deze paragraaf behandeld, maar meegenomen bij het crisistype luchtvaartincidenten,
paragraaf 4.2.5. Daarnaast bevinden zich in de regio ook diverse inrichtingen met gevaarlijke stoffen.
In deze paragraaf wordt allereerst een toelichting gegeven op de diverse risicobronnen. Vervolgens
wordt ingegaan op de bijbehorende crisistypen.
Inrichtingen
Bedrijven met zeer veel gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).
Dit besluit is de Nederlandse uitwerking van Europese Seveso7 regelgeving om de kans op rampen te
beperken. Inrichtingen die onder het Brzo vallen moeten een preventiebeleid voeren. Afhankelijk van
de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen kent het Brzo twee categorieën: een lichte categorie
en een zware categorie. Zowel in de lichte als in de zware categorie moeten inrichtingen een
veiligheidbeheersysteem hebben. Voor Brzo-inrichtingen die onder de zware categorie vallen is een
veiligheidsrapport en rampbestrijdingsplan verplicht. Alle Brzo-inrichtingen worden geïnspecteerd
door de veiligheidsregio, het bevoegde gezag Wet milieubeheer en het ministerie SZW. In Hollands
Midden bevinden zich negen bedrijven die vallen onder het Brzo. In bijlage 5 is een overzicht
opgenomen van Brzo-inrichtingen in de regio. Ook buiten de regio bevinden zich inrichtingen die
mogelijk effecten kunnen veroorzaken in Hollands Midden. Dit wordt meegenomen in paragraaf 4.3
Grensoverschrijdende risico’s.

7

De Seveso-richtlijn stelt de drempel vast van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarboven een bedrijf
onderworpen is aan de voorschriften inzake de preventie van zware ongevallen en de beperking van de
gevolgen daarvan voor mens en milieu.
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Verder bevinden zich in Hollands Midden diverse inrichtingen met gevaarlijke stoffen die niet onder
het Brzo vallen. Hierbij valt te denken aan opslag van gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld vallen onder
de PGS-richtlijn8 15, 29 en/of 30. Ook bevinden zich in Hollands Midden diverse bedrijven met
gevaarlijke stoffen die bij een incident van invloed kunnen zijn op de omgeving. Denk hierbij aan
LPG-tankstations, ammoniak koelinstallaties en tankwagenstallingen.
Weg
In Hollands Midden vindt transport van gevaarlijke stoffen over wegen plaats. Voor het transport over
de weg is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen
beoogt het bevorderen van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door
preventie van schade of hinder voor mens, dier en het milieu als gevolg van dit vervoer. Het Basisnet
Weg moet de bereikbaarheid van de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het
aangrenzende buitenland garanderen. Rijkswegen zijn standaard vrijgegeven voor het transport van
gevaarlijke stoffen. In Hollands midden zijn dit de A4, A12, A20 en A44. Alle provinciale wegen zijn in
Hollands Midden door Provincie Zuid-Holland vrijgegeven voor het transport van gevaarlijke stoffen.
Gemeenten kunnen ervoor kiezen een routering gevaarlijke stoffen in te stellen in hun gemeente (een
aantal gemeenten heeft dit gedaan). Indien vervoerders van deze route af willen wijken, dienen zij
hiervoor een ontheffing aan te vragen. Daar waar veel verkeersongevallen en transport met
gevaarlijke stoffen plaatsvinden, is het risico op een ongeval met gevaarlijke stoffen ook verhoogd.
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van transport over de weg is de RijnlandRoute. Dit is een
toekomstige provinciale wegverbinding tussen de kust en de A4. Vooralsnog mogen ook hier
gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.9 Deze ontwikkeling wordt verder meegenomen in
paragraaf 4.4 toekomstige ontwikkelingen.
Spoor
ProRail is beheerder van het spoor. Over ieder spoor mogen gevaarlijke stoffen worden
getransporteerd. Een uitzondering hierop is de Hoge Snelheids Lijn (HSL) verbinding tussen
Amsterdam en Antwerpen. In de praktijk vindt het transport van gevaarlijke stoffen plaats over
specifieke trajecten. In VRHM is dit het spoortraject Rotterdam - Harmelen (Utrecht). Dit traject loopt
door het centrum van Gouda. Over deze spoorlijn vindt met name transport plaats van brandbare
vloeistoffen. Daarnaast vindt ook transport plaats van andere stoffen zoals toxische gassen.10
Water
Binnenvaart is naar verhouding een bijzonder veilige wijze van transport en daarom zeer geschikt
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Van al het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water
en spoor vindt 80% over het water plaats. Voor het transport met gevaarlijke stoffen over water is er
het Basisnet Water. Het Basisnet Water moet de bereikbaarheid van de belangrijkste industriële
locaties in Nederland en het aangrenzende buitenland garanderen. Daarnaast moet ook de
ruimtelijke ontwikkeling langs het water binnen de normen van externe veiligheid mogelijk blijven.
Deze normen bepalen wat mogelijk is om in een gebied te bouwen of in bedrijf te hebben. Het
Basisnet Water kent in onze regio geen knelpunten. Dit betekent dat in Hollands Midden over
binnenvaartcorridors transport kan plaatsvinden van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt echter in een
dermate lage frequentie dat geen beperkingen gelden voor de omgeving. Er vindt meer transport van
gevaarlijke stoffen plaats over de Lek, op de grens met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, dan over
de binnenvaartcorridors. Doordat deze vaarroute breder is gelden ook hier geen beperkingen voor de
ruimtelijke ordening.
8 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen richtlijn 15, 29 en/of 30. In deze richtlijnen zijn de regels opgenomen voor
de opslag van gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt
gerealiseerd.
9
Bron: Website van Provincie Zuid-Holland, http://www.zuid-holland.nl/rijnlandroute
10 Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu (2011), Basisnet Spoor
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Buisleidingen
Buisleidingen zijn een belangrijk, duurzaam en energie-efficiënt transportmiddel voor gevaarlijke
stoffen. Het transport per buisleiding is, gemeten naar transportvolume, de grootste vervoersmodaliteit in Nederland. Driekwart van het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen binnen
Nederland betreft het transport van aardgas. In Nederland ligt ongeveer 12.000 kilometer aan
leidingen waardoor onder hoge druk aardgas wordt getransporteerd. Er worden alleen externe
veiligheidsafstanden vastgesteld voor hogedruk leidingen (Besluit externe veiligheid buisleidingen).
Voor leidingen met een ontwerpdruk lager dan 16 bar is geen extern veiligheidsbeleid. De grootste
kans op een beschadiging aan een buisleiding ontstaat door graafwerkzaamheden. Het in Nederland
geschatte aantal graafwerkzaamheden rond leidingen bedraagt 270.000 per jaar. Geschat wordt dat
40.000 keer per jaar een kabel of leiding wordt geraakt.11 Buisleidingen in waterkeringen leveren
extra risico’s op voor bijvoorbeeld de stabiliteit van de kering bij een breuk of lekkage. Anderzijds
vormen keringen een extra hindernis bij het repareren van een leiding.
In Hollands Midden bevinden zich met name hogedruk aardgastransportleidingen (leidingen met een
werkdruk hoger dan 16 bar). Verder bevinden zich ook enkele leidingen met CO2 en brandbare
vloeistoffen, zoals Kerosine. In Hollands Midden bevindt zich één hogedruk aardgastransportleiding
die niet volledig ondergronds ligt. Bij een incident met deze leiding kunnen hierdoor grotere effecten
ontstaan (meer horizontale uitstroom).
2.2.3.1 Incidenten met brandbare/explosieve stof in open lucht
Incidenten met brandbare gassen (bijvoorbeeld LPG) kunnen leiden tot een fakkelbrand, wolkbrand of
een boiling liquid expanding vapour explosion (bleve). Een warme bleve is het meest waarschijnlijk en
wordt veroorzaakt door brand in de omgeving, waardoor de druk in de tank oploopt, waarna de tank
kan ontploffen. De afstand waarover effecten ontstaan voor personen en gebouwen, is afhankelijk
van de hoeveelheid vrijgekomen stof en hittestraling. Dit kan enkele honderden meters bedragen.
Wind heeft nauwelijks invloed op de effecten. Door een incident met een brandbare vloeistof
(bijvoorbeeld benzine of diesel) kan een plasbrand ontstaan doordat de vloeistof vrijkomt uit een tank.
De vloeistof vormt een plas en kan ontstoken worden door een vonk of een vlam.
Tot slot kan bij een incident een brandbare vaste stof (bijvoorbeeld natrium) ontbranden. Een brand
met vaste stoffen heeft de eigenschappen gemakkelijk vuur te vatten en het vuur verspreid zich snel.
Metaalpoeders zijn bijvoorbeeld bijzonder gevaarlijk, omdat deze zeer moeilijk te doven zijn wanneer
ze branden. De normale blusmiddelen zoals water en koolstofdioxide kunnen het gevaar, door
specifieke stofeigenschappen, nog verhogen.
2.2.3.2 Incidenten met giftige stof in open lucht
Door een incident bij een inrichting of tijdens het transport, kan een giftige stof in de open lucht
vrijkomen. Hierdoor kan een wolk ontstaan met een gevaarlijke concentratie aan giftige stoffen. Het
inademen van lucht uit deze wolk is schadelijk voor mens, dier en milieu en kan leiden tot
gezondheidsproblemen op zowel korte als lange termijn. Verder kan een giftige wolk ook veroorzaakt
worden door een brand waarbij giftige verbrandingsproducten vrijkomen. De verspreiding van de wolk
is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals windrichting en windsnelheid. Een
bijzonder kenmerk van een giftige wolk, is dat het zich relatief gezien snel en over grote afstand
verplaatst (tot tientallen kilometers). Hierdoor kunnen veel personen in aanraking komen met de
giftige stoffen in de wolk. De giftige stoffen kunnen op leefniveau terecht komen of op bodem,
oppervlaktewater, bestrating en gewassen neerslaan en daarmee een impact hebben op mensen,
dieren en gewassen die zich in dit gebied bevinden. Tot slot dient rekening te worden gehouden met
het dumpen van gevaarlijk stoffen in het milieu, restanten van bijvoorbeeld een XTC-lab en vaten met
onbekende inhoud. Deze zaken brengen veel onzekerheden en daardoor risico’s met zich mee.
11 Bron:

NEN (2004) Verplichte informatie-uitwisseling ondergrondse kabels en leidingen.
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2.2.3.3 Kernincidenten
Kernongevallen vallen onder specifieke regelgeving, de kernenergiewet. Dit heeft te maken met de
mogelijke gevolgen van een kernongeval: zeer grote effectgebieden, onmiddellijke politieke en
maatschappelijke onrust en de benodigde specialistische deskundigheid. In de kernenergiewet wordt
een onderscheid gemaakt tussen categorie A-objecten en categorie B-objecten. Onder A-objecten
vallen de in werking zijnde kerncentrales in en nabij Nederland, onderzoeksreactoren, satellieten,
schepen die gebruik maken van kernenergie en kernwapens. Onder B-objecten vallen alle andere
objecten waar sprake is van radioactieve stoffen (zoals installaties voor uraniumverrijking, verwerking
en opslag van radioactieve stoffen, ziekenhuizen en transporten). Bij A-objecten kan de (potentiële)
omvang van de gevolgen van een ongeval betekenis hebben voor het hele land en is inschakeling
van de rijksoverheid van het buurland nodig in verband met landgrensoverschrijdende aspecten,
zoals afstemming met buitenlandse autoriteiten. Binnen Hollands Midden bevindt zich geen A-object.
In de directe buurregio, Haaglanden, bevindt zich één A-object. In Delft staat een kernreactor in het
beheer van de Universiteit van Delft.
Nucleaire transporten (B-objecten) vinden, ook in Hollands Midden, regelmatig plaats over de weg,
naar bijvoorbeeld ziekenhuizen. Tevens gebruiken ziekenhuizen radioactief materiaal voor de
behandeling van patiënten en het stellen van diagnoses. Het meest waarschijnlijke incident is een
ongeval waarbij het vervoer van nucleair materiaal betrokken raakt. Verder is het mogelijk dat bij een
nucleaire inrichting brand ontstaat, waarbij het radioactief materiaal beschadigd raakt en kan worden
verspreid door de rookpluim van de brand of door de verspreiding van besmet bluswater.
In al deze gevallen wordt de noodzaak tot het nemen van directe maatregelen zoals evacuatie,
schuilen of het verstrekken van jodiumprofylaxe aan de bevolking niet waarschijnlijk geacht. In het
meest ernstige geval is het mogelijk dat enig radioactief materiaal vrijkomt. Hierbij is de dosis
waarschijnlijk gering, waardoor standaard beschermingsmaatregelen voor bevolking en hulpverleners
voldoende bescherming zullen geven.12
2.2.4 Vitale Infrastructuur en voorzieningen
2.2.4.1 Verstoring energievoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is opgebouwd uit
ringstructuren. De ringstructuur heeft het voordeel dat bij een
storing bijna heel Nederland van stroom kan worden
voorzien door de elektriciteit de andere kant op te sturen. Op
wijk- en dorpsniveau worden deze ringen echter verbroken
en wordt overgegaan op een vingervorming uitgelegd
netwerk. Via stations zijn alle hoogspanningslijnen en kabels met elkaar verbonden. Het landelijke 380 kV
transportnet vertakt zich in regionale distributienetten. De
regionale netten liggen meestal ondergronds. De elektriciteit
wordt via het regionale distributienet van 150 kV verder
getransporteerd naar de regionale distributienetten met een
tussenspanning van 50 kV, om vervolgens met een
middenspanning van 10 kV naar wijkniveau getransporteerd
te worden.
TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet
(>50kV). Zij verbindt alle regionale elektriciteitsnetten (≤
12 Bron:

Figuur 4: Overzicht electriciteitsnetwerk Stedin

VROM-inspectie (2009), Responsplan Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
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50kV) en het Europese net met elkaar. Naast het beheer van het net, bewaakt TenneT de
betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Stedin en Liander zijn in
Hollands Midden verantwoordelijk voor het regionale gas- en elektriciteitsnetwerk.
De gemiddelde uitval van de elektriciteit in Nederland
is 30 minuten per huishouden per jaar. In 2013 was de
jaarlijkse uitvalduur in minuten 23,4 gemiddeld per
burger en het gemiddelde aantal getroffenen is 133
per onderbreking.13 Dit komt overeen met een
bedrijfszekerheid van 99,97%. Overbelasting,
schakelfouten, extreme weersomstandigheden en
beschadiging van de hoogspanningslijnen zijn de
belangrijkste oorzaken voor een storing in het
landelijke transportnet. De kans op een stroomstoring
naar het eind van de keten van het distributienetwerk
is echter veel groter, omdat daarvoor de meeste
kabels in de grond liggen en de meeste
schakelapparatuur is opgesteld. Overbelasting,
veroudering, en graafwerkzaamheden zijn hier vaak
de oorzaak van een stroomstoring. De gevolgen van
een storing in het 10 kV netwerk blijven in de regel
echter beperkt tot enkele huizenblokken. Wanneer een
50kV station uitvalt worden meerdere 10kV strengen
Figuur 5: Overzicht netwerk Liander
getroffen, wat een groot uitvalsgebied met zich mee
kan brengen. Betreft de storing vitale infrastructuur, een kwetsbare instelling, betalingssystemen,
communicatiemiddelen, etc. dan kan de verstoring toch aanzienlijk zijn.
Het meest kwetsbare zijn de 150kV stations. Een uitval van een 150kV station kan leiden tot een
langdurige uitval van stroom in een groter gebied. In Hollands Midden bevinden zich vier 150 kV
stations (Leiden, Alphen aan den Rijn, Sassenheim en Gouda). Ook uitval van 150kV stations buiten
Hollands Midden kan gevolgen hebben voor de regio.
Gasvoorziening
De Nederlandse gasinfrastructuur is onder te verdelen in het
landelijke gastransportnet (beheerd door Gastransport
Services, een onderdeel van de Nederlandse Gasunie) en
een groot aantal lokale distributienetten. Deze
distributienetten worden beheerd door de diverse regionale
netbeheerders. Het ondergrondse transportnet van
Gastransport Services vormt de hoofdstructuur van het
gasnet in Nederland. Onder een druk van circa 60 bar
(afhankelijk van de vraag naar gas) wordt het gas over grote
afstanden door heel Nederland getransporteerd naar de
meet- en regelstations. Vanaf deze meet- en regelstations
worden de netten gevoed die onder een lagere druk (16 tot
40 bar) opereren. Het net van de regionale netbeheerder
begint bij de gasontvangststations. De gasvoorziening is voor
een groot gedeelte onafhankelijk van elektriciteit. De controle
van het systeem is echter wel afhankelijk van elektriciteit. De
meet- en regelstations blijven functioneren bij uitval van
13 Bron:

Figuur 6: Overzicht gasnetwerk Stedin

Netbeheer Nederland (2014) Kerncijfers energie (http://energiecijfers.info)
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elektriciteit, alleen het proces waarin de geurstof aan het gas wordt toegevoegd stopt. Mocht er
langer dan 4 uur geen stroom zijn dan worden generatoren geplaatst om de toevoeging van geurstof
te hervatten. Verwacht wordt echter dat het totale veiligheidssysteem zodanig functioneert dat bij
grootschalige uitval van de elektriciteit de gasvoorziening bij de eindgebruiker na enige tijd ook stopt.
In gasdistributienetten leiden storingen maar zelden tot onderbreking van de levering. Dit heeft te
maken met de opbouw van de gasdistributienetten. De leidingen zijn zoveel mogelijk vermaasd
aangelegd waardoor het gas van meerdere zijden kan toestromen. Wordt de gasstroom aan één zijde
onderbroken, bijvoorbeeld door het kapot trekken van een leiding, dan stroomt het gas van een
andere zijde toe. De gaslevering blijft zodoende bijna altijd in stand. De gemiddelde tijd over alle
aansluitingen dat een klant geen gas heeft wordt uitgedrukt met de kwaliteitsindicator ‘Jaarlijkse
uitvalduur’. Dit was voor 2013 1 minuut. Betrokkenen bij een daadwerkelijke storing in de gaslevering
als gevolg van een incident hebben gemiddeld 150 minuten zonder gas gezeten. In sommige
gevallen ging de storing gepaard met een gevaarlijke situatie. In deze situaties gold dat de
gemiddelde duur tot veiligstellen 1 uur en 12 minuten was.14 In VRHM is geoefend met het scenario
van gasuitval in een wijk gedurende minimaal een week. Dit is in het netwerk van Liander drie keer
eerder in deze mate voorgevallen (Apeldoorn 2014 (2x) en Velsen Noord 2015).
2.2.4.2 Verstoring drinkwatervoorziening
Drinkwater is naast een primaire behoefte voor mens en dier ook van groot belang voor andere
doeleinden. Drinkwater wordt gebruikt voor industriële doeleinden, landbouw maar in het kader van
de rampenbestrijding ook nog als primaire bluswatervoorziening voor de brandweer. Verstoring van
drinkwatervoorziening kan optreden als gevolg van problemen bij het winnen, zuiveren, opslaan,
transport en de distributie van het water. Vanuit de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit worden
hoge eisen gesteld aan de leveringszekerheid van het drinkwatersysteem. Hierdoor bezit het systeem
een hoge mate van redundantie. Daarnaast zijn de drinkwaterbedrijven verplicht tot het opstellen van
een leveringsplan waaronder ook risicoanalyses vallen.
In Veiligheidsregio Hollands Midden zijn
drinkwaterbedrijven Dunea, Oasen en PWN
verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening.
Dunea levert elke dag drinkwater aan 1,3 miljoen
klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea
bereidt haar drinkwater uit duinwater. Hierdoor zijn er
geen chemicaliën nodig om het water te zuiveren. In
de pompstations worden wel chemicaliën gebruikt voor
andere doeleinden. De vraag naar drinkwater is groot.
De hoeveelheid neerslag die er valt, is te klein om de
voorraad zoet water op peil te houden. Dit kan op den
duur leiden tot verzilting van het duinwater. Om toch
aan de vraag naar drinkwater te kunnen blijven
voldoen, wordt sinds 1940 rivierwater (vanuit de Maas
en eventueel de Lek) naar het duin getransporteerd.

Figuur 7: Overzicht drinkwaterbedrijf Dunea

14

Bron: Autoriteit Consument & Markt (2013) Factsheet Kwaliteit 2013, Regionale Netbeheerders,
Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten.
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Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200
bedrijven. Oasen levert jaarlijks 48 miljard liter drinkwater
aan hun klanten. Hiervoor gebruiken ze zeven zuiveringsstations, negen pompstations en een watertoren. Oasen is
een oevergrondwaterbedrijf. Ze gebruikt water dat via de
oevers van de rivier de Lek in de grond is getrokken. Het is
van nature gefilterd en bacteriologisch betrouwbaar, maar
het moet nog wel behandeld worden voordat het geschikt is
als drinkwater. Dat gebeurt in de zuiveringsstations.
Tot slot levert PWN, in VRHM, water aan enkele percelen in
de gemeenten Teylingen en Kaag en Braassem. In totaal
levert PWN jaarlijks ruim 100 miljoen m3 drinkwater aan
760.000 huishoudens en instellingen in Noord-Holland.
Figuur 8: Overzicht drinkwaterbedrijf Oasen

2.2.4.3 Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering
Een van de belangrijkste mogelijke oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater is het falen van
het rioolstelsel. Hiervoor bestaan verscheidene oorzaken, zoals onvoldoende capaciteit van het
stelsel bij overvloedige regenval, grote hoeveelheden bluswater, lozingen in het riool of het uitvallen
van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Incidenten zijn grofweg in te delen in de volgende categorieën:
• Bovennormale buien;
• Lozing van een chemische stof in het riool;
• Grootschalig vrijkomen afvalwater;
• Uitval afvalwaterzuiveringinstallatie.
In de normale situatie wordt afvalwater in het gemeentelijk rioolstelsel verzameld en via vrij verval of
een drukriolering naar een afvalwatertransportgemaal getransporteerd. Vandaar wordt het afvalwater
naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gepompt (het zogenaamde influent). Een AWZI kan
aangesloten zijn op één of meer transportgemalen. In de AWZI wordt het afvalwater gereinigd en
vervolgens in nabij gelegen oppervlaktewater geloosd (het zogenaamde effluent).
Uitval van een AWZI of een persleiding naar een AWZI is voornamelijk ‘vervelend’ voor de omgeving.
Grote economische schade of het betreuren van slachtoffers zal niet het geval zijn. Wel kan, als de
uitval te lang duurt, grote milieuschade ontstaan omdat het afvalwater ongezuiverd in het milieu
terecht komt.15 Verder is het mogelijk dat door een ander incident gevaarlijke stoffen in het riool
terecht komen. Een voorbeeld hiervan is het incident in het Belgische Wetteren (2013). Door een
ontsporing ontplofte een goederenwagon met gevaarlijke stoffen. Bij de bestrijding van het ongeval is
bluswater met de chemische stof in het riool terecht gekomen en vervolgens bij omwonenden in de
woningen. Ook zonder dat gevaarlijke stoffen bij een incident betrokken zijn, kan verontreinigd
bluswater leiden tot problemen met het afvalwater en/of oppervlaktewater.

Door riooloverstort bij grote hoeveelheden neerslag kunnen (onder andere) darmbacteriën in het
oppervlaktewater terechtkomen. De impact daarvan is afhankelijk van de grootte van de AWZI en de
overstort, het volume van het water waarin de overstort plaatsvindt en of dit water stroomt of niet. Het
is niet bekend hoe vaak dit tot infecties leidt. Bijvoorbeeld in Katwijk bevindt zich een riooloverstort in
de omgeving van plaatsen die zijn aangewezen of gebruikt worden als zwemgelegenheid (de kust).
Bij een overstort situatie zijn deze plaatsen dan niet meer geschikt als zwemwater en kunnen
zwemmers (als zij niet tijdig worden gewaarschuwd) ziek worden.16
15

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland (2011) Calamiteitenplan
Bron: RIVM, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (2011), Draaiboek Infectieziekten gerelateerd aan
recreatie in oppervlaktewater
16
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2.2.4.4 Verstoring telecommunicatie en ICT
Telecommunicatie en ICT zijn in onze samenleving onmisbaar. Het wegvallen van deze
voorzieningen heeft een brede impact op ons maatschappelijk functioneren. Ziekenhuiszorg, vitale
infrastructuur, betalingsverkeer en verkeersmanagement zijn voorbeelden van voorzieningen die bij
een dergelijke verstoring in de knel komen. Daarbij zijn veel calamiteitenorganisaties in toenemende
mate afhankelijk van telecommunicatie en ICT. Het communicatiesysteem C2000, en
alarmeringssysteem P2000 en het alarmnummer 112 worden ook gefaciliteerd door
telecommunicatie/ICT-netwerken. Belangrijke criteria waar rekening mee moet worden gehouden
vanuit het oogpunt van continuïteit zijn:
• de verwevenheid van de voorzieningen/netwerken (ook met andere vitale voorzieningen);
• de veelheid van aanbieders in de keten en de onderlinge afhankelijkheid/gelaagdheid (en
daarmee moeilijk inzicht in gevolgen);
• de keteneffecten die mogelijke verstoringen teweeg zullen brengen (en het gebrek aan besef
hieromtrent);
• afnemende maatschappelijke acceptatie van verstoringen.
De uitval van de communicatiemiddelen in de regio Rotterdam-Rijnmond (zomer 2011 en april 2012)
heeft aangetoond dat alle communicatiemiddelen afhankelijk van elkaar zijn. Op het moment dat ze
niet meer ter beschikking staan, hebben de hulpdiensten grote moeite om de hulp te bieden die de
burgers nodig hebben. In Hollands Midden zijn convenanten afgesloten met Dares en Defensie, om
te kunnen handelen in geval van uitval.
2.2.4.5 Verstoring afvalverwerking
Verstoringen van dit crisistype worden tot op heden met name (inter)gemeentelijk opgelost. Niet
ophalen kan wel degelijk voor problemen zorgen, maar er is voldoende tijd om een alternatieve
voorziening te organiseren, Daardoor is dit crisistype weliswaar zeer hinderlijk, maar zal dit voor de
veiligheidsregio niet leiden tot een (crisis)situatie waar de regio zich beleidsmatig/capacitair op hoeft
voor te bereiden. Een recent voorbeeld bij de verwerking van afval is de zeer grote brand bij
afvalverwerker Vliko in Leiderdorp (augustus 2013). Weliswaar zijn maatregelen getroffen, maar de
langdurige uitval van deze afvalverwerker heeft voor de afvalverwerking in de veiligheidsregio geen
impact gehad.
2.2.4.6 Verstoring voedselvoorziening
In de bevindingenrapportage nationale veiligheid 2010 (ministerie V&J) is een voedselschaarste
scenario uitgewerkt. Het scenario heeft geen directe knelpunten opgeleverd in het huidige beleid of
de huidige capaciteiten. Aansturing bij een dergelijk scenario speelt op Europees of nationaal niveau.
Het Ministerie van Economische Zaken beschikt over een crisisdraaiboek voedselvoorziening.
2.2.5 Verkeer en Vervoer
2.2.5.1 Luchtvaartincidenten
In de regio Hollands Midden bevinden zich geen luchthavens. In de omliggende regio’s bevinden zich
twee luchthavens, Rotterdam The Hague Airport en Schiphol Amsterdam Airport.
Ongeveer 75 procent van de luchtvaartongevallen vinden plaats tijdens of kort voor of na het
opstijgen of landen (zone-1). Daarnaast vindt 10 procent van de luchtvaartongevallen plaats binnen
10 kilometer van de start en landingsbaan (zone-2). De overige 15 procent vindt willekeurig plaats, al
dan niet ver buiten de 10 kilometer (zone-3).17 VRHM ligt niet binnen zone-1 van luchthavens
Rotterdam of Schiphol. De afstand van de veiligheidsregio tot de start- en landingsbanen is op de
kortste afstand ongeveer 6000 meter (Zuidplas t.o.v. Rotterdam en Kaag en Braassem/Nieuwkoop
t.o.v. Schiphol). Hier betreft het een agrarische ingericht gebied met enkele woonkernen. Het grootste
17

Instituut Fysieke Veiligheid (2011), Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens
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deel van de veiligheidsregio ligt op minimaal 9000 meter. Stedelijke bebouwing ligt buiten de 10
kilometer grens. Door de agrarische inrichting kan bij een incident met een luchtvaartongeval de
locatie moeilijk bereikbaar zijn.
2.2.5.2 Incidenten op of onder water
De oorzaak van een ongeval op het water is vaak moeilijk te bepalen. In de meeste gevallen speelt
de menselijke factor, zoals onoplettendheid of verkeerde (over)belading, zowel direct als indirect een
rol. Ook weersinvloeden en/of technische mankementen kunnen onder andere leiden tot een incident
op het water. Tussen de oorzaken zijn verscheidene combinaties mogelijk die samen tot een incident
kunnen leiden. Incidenten op het water zijn vaak moeilijk te bereiken voor de hulpdiensten. Veel
vaarwegen vormen de grens tussen twee of meer veiligheidsregio’s. De hulpverlening bij dergelijke
incidenten krijgt door de geografische ligging daarom een bovenregionaal effect. Het kan voorkomen
dat de aanvaring plaatsvindt op de grens van meerdere veiligheidsregio´s.
Vanwege de mogelijk slechte bereikbaarheid van het incident is de inzet van vaartuigen van politie,
brandweer, KNRM en Rijkswaterstaat noodzakelijk, om hulpverleners ter plaatse te krijgen en om
slachtoffers af te voeren. Een stremming op één van de rivieren binnen de regio kan leiden tot
overlast voor het scheepvaartverkeer.
Hollands Midden kent een aantal vaarwegen en plassen waar voornamelijk recreatievaart op plaats
vindt. Daarna vindt op een aantal vaarwegen goederenvervoer plaats. De grens met Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid kenmerkt zich door de rivier de Lek.
2.2.5.3 Verkeersincidenten op land
Grote verkeers- en vervoersincidenten kunnen zich in de regio Hollands Midden voordoen. De
meeste vervoersbewegingen vinden plaats via auto (snel)wegen, zoals de A4, A12, A20, A44. Deze
wegen vormen belangrijke verbindingswegen tussen grote steden. Incidenten op deze wegen kunnen
leiden tot verkeersproblemen buiten onze regio. Verkeersongevallen kunnen door diverse oorzaken
ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is een ongeval ten gevolge van foutief menselijk handelen.
Verder kan een ongeval ook worden veroorzaakt door een mechanisch falen (bijv. een lekke band).
Door slechte weersomstandigheden (dichte mist, plotselinge gladheid) kan ook een kettingbotsing
ontstaan op een snelweg.
Een groot verkeersincident kenmerkt zich door de betrokkenheid van een groot aantal passagiers, het
aantal beknellingen, al dan niet in combinatie met brand. De bereikbaarheid van snelwegen is veelal
slecht, mede door filevorming na een incident. De bestrijding van een groot verkeersongeval vergt
een multidisciplinaire aanpak, hulpverleners moeten nauw samenwerken met wegbeheerders en
andere deskundigen.
Tot slot bevinden zich in Hollands Midden diverse spoorlijnen, waarover personen worden vervoerd.
Leiden Centraal is het drukste station met ongeveer 60.000 reizigers per dag. Van hieruit worden
personen vervoerd naar onder andere Schiphol, Haarlem, Den Haag en Utrecht. Verder loopt het
HSL-traject Amsterdam – Antwerpen door Hollands Midden. Het grootste deel hiervan gaat door de
Groene Hart tunnel (zie volgende paragraaf). Bij incidenten op het spoor speelt de bereikbaarheid
een grote rol. Veel trajecten van het spoor zijn moeilijk te bereiken voor de hulpverleningsdiensten.
Hierdoor duurt het langer voordat adequaat hulp kan worden verleend.
2.2.5.4 Incidenten in tunnels
Er bestaan zowel Nederlandse als Europese regels en richtlijnen wat betreft de veiligheid in tunnels.
De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) geeft een veiligheidskader voor tunnels
met een gesloten gedeelte langer dan 250 meter. De wet stelt niet alleen eisen aan de aan te
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brengen technische voorzieningen en de te treffen organisatorische maatregelen, maar ook aan het
besluitvormingsproces dat moet worden doorlopen om een tunnel veilig te maken. Tunnels korter dan
250 meter dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit. In dit kader worden alleen
tunnels langer dan 250 meter beschouwd.
In een tunnel zijn risicofactoren aanwezig, zoals de nabijheid van de tunnelwand door de afwezigheid
van een vluchtstrook, de tunnelhelling en resulterende snelheidsverschillen en het wegverloop en de
zichtafstand die daardoor wordt bepaald. Bij tunnelincidenten wordt gesproken van een ramp of
calamiteit wanneer slachtoffers vallen door andere oorzaken dan het botsen van voertuigen, al
kunnen de calamiteiten wel ontstaan zijn door het botsen van voertuigen. Voorbeelden van
calamiteiten zijn brand, rookontwikkeling, uitstroom van giftige stoffen of een explosie. Bij bijvoorbeeld
een brand of lekkende voertuigen in een tunnel, verspreiden rook of giftige gassen zich door de
tunnelruimte en verdwijnen (verdunnen) niet meteen in de open lucht. Daardoor lopen aanwezigen in
tunnels grotere kans slachtoffer te worden van een incident dan bij een vergelijkbaar incident in de
open lucht. Luchtventilatiesystemen, brandblussystemen, vluchtwegen, monitoringssystemen,
veiligheidsbeleid en planvorming moeten de risico’s beperken. Hoge vuurbelasting, slecht zicht door
veel rook en hitte maken de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in tunnels bijzonder lastig. Het
rendement van de hulpverleningsacties bij brand zit voornamelijk in het eerste kwartier, zolang de
omvang van de brand nog beperkt is en het zicht redelijk. Het rendement van de inzet neemt snel af
bij de hevige ontwikkeling van brand en rook.
In Hollands Midden bevinden zich op dit moment twee tunnels; de HSL-spoortunnel (7160 meter) en
de Stationspleintunnel (506 meter) in Leiden. Daarbij wordt op dit moment gewerkt aan de
RijnlandRoute. Vanaf de Oostvlietpolder gaat de RijnlandRoute met een boortunnel onder de Vliet en
Voorschoten door. De boortunnel wordt ongeveer 2560 meter lang. In Leiden, ter hoogte van de wijk
Stevenshof, komt de tunnel weer omhoog.
Belangrijk aandachtspunt op het gebied van tunnels zijn zogeheten ‘verdiepte liggingen’. Hierbij is
volgens de wet geen sprake van een tunnel, omdat de weg aan de bovenzijde open is. Voor de
hulpverlening zijn veel van de risicofactoren die een tunnel gelden ook van toepassing op een
verdiepte ligging. Hierdoor vergen deze van de hulpverlening specifieke voorbereiding. In Hollands
Midden is de A4 een voorbeeld van een verdiepte ligging.
2.2.6 Gezondheid
2.2.6.1 Bedreiging volksgezondheid (dierziekte overdraagbaar op mens)
In de landelijke handreiking Regionaal Risicoprofiel worden verschillende incidenttypen benoemd bij
dit crisistype. Bij infectieziekten op regionaal niveau wordt met name gedacht aan dierziekten die
overdraagbaar zijn of worden op mensen. Daarom wordt hier verwezen naar het incidenttype
´Dierziekte overdraagbaar op mens’. Dierziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens worden
zoönosen genoemd. Een zoönose is een infectieziekte waarbij mensen door dieren besmet worden.
Voorbeelden van zoönosen zijn Qkoorts, vogelgriep en BSE.
Het gebied van VRHM kenmerkt zich door de combinatie van (grote) steden en landelijk gebied.
Daarbij worden op boerderijen en in het landelijk gebied steeds meer activiteiten ontwikkeld waardoor
mensen bewust meer in contact komt met de agrarische sector. Voorbeelden zijn kamperen bij de
boer en wandelen op het boerenland. Hollands Midden is relatief gezien dichtbevolkt en kent een
hoge bevolkingsdichtheid en veel reizigersbewegingen. Hierdoor kan een virus zich binnen Hollands
Midden (en daarbuiten) snel verspreiden.
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2.2.6.2 Ziektegolf
Grieppandemieën ontstaan zeer onvoorspelbaar, maar komen wel met een zekere regelmaat voor.
Men spreekt van een pandemie wanneer er een wereldwijde epidemie ontstaat veroorzaakt door een
influenzavirus dat nog nooit of al heel lange tijd niet onder mensen heeft gecirculeerd. Een pandemie
is dus wat anders dan de jaarlijks terugkerende seizoensgriep. In de laatste pandemie van 2009 (de
Mexicaanse griep) zijn wereldwijd ruim 7000 mensen overleden en in Nederland 63 (dit zijn
labbevestigde individuen).18 Bij de ebola-uitbraak in West-Afrika (2014-2015) zijn meer dan 26.000
mensen besmet geraakt, waarvan er meer dan 11.000 wereldwijd zijn overleden aan dit virus.
Een nieuw pandemisch influenzavirus kan ontstaan door een verandering aan een bestaand
influenzavirus. De immuniteit die opgewekt is door infectie of vaccinatie in een eerder seizoen, geeft
onvoldoende bescherming (waardoor ook bijna elk jaar het influenzavaccin aangepast moet worden).
Op onvoorspelbare momenten kunnen aviaire influenzavirussen of varkens-influenzavirussen met
een sterk afwijkende antigeenstructuur de menselijke populatie binnendringen (antigene shift) en een
pandemie veroorzaken.19
Op basis van de draaiboeken voor een pandemie worden processen opgestart zoals de aanschaf van
vaccins en de juiste toepassing van antivirale middelen. Voorlichting over hygiëne richt zich op wat
mensen zelf kunnen doen om de gevolgen van een pandemie te beperken en uitbreiding van de
besmetting te voorkomen.
Hollands Midden kent een hoge bevolkingsdichtheid en veel reizigersbewegingen. Hierdoor kan een
virus zich binnen Hollands Midden snel verspreiden. Daarbij heeft een virus niet alleen invloed op
mensen die getroffen zijn door het virus, maar ook op de continuïteit van de hulpverlening en andere
sectoren zoals energievoorziening en waterschappen.
2.2.7 Sociaal-maatschappelijke omgeving
2.2.7.1 Evenementen
Bij evenementen, zoals festivals, de bloemencorso, enzovoorts, kunnen zich incidenten voordoen
waarbij grote groepen mensen betrokken zijn. Ook evenementen in een stadscentrum, waarbij een
beperkt aantal toegangswegen naar het evenemententerrein zijn, vallen hieronder. Drie hoofdfactoren
vormen de basis voor de risico’s: veel aanwezigen op een beperkt grondoppervlak, de aanwezigen
hebben beperkte bewegingsruimte en er is de mogelijkheid van een trigger-incident waardoor een
vluchtreactie wordt aangewakkerd.
Of een evenement risicovol is, is afhankelijk van de samenhang van het activiteitenprofiel, het
ruimtelijk profiel en het publieksprofiel. In het activiteitenprofiel moeten bijzondere tijdelijke
voorzieningen of activiteiten geen risico’s opleveren. Het ruimtelijk profiel moet het publiek voldoende
mogelijkheden bieden het evenemententerrein te verlaten bij een incident(te kunnen vluchten). Het
publieksprofiel (kenmerken van bezoekers of deelnemers) en de aantallen bezoekers/deelnemers
kunnen onrust rondom een evenement creëren. Verstoring van de openbare orde kan daar een
gevolg van zijn.
Tot slot kan de omgeving van het evenement bijdragen aan extra potentiële risico’s. Dit is
bijvoorbeeld van toepassing als het evenemententerrein gelegen is naast een risico-object. Het is een
taak van gemeenten en de hulpverleningsdiensten om deze risico’s zorgvuldig te wegen en eisen te
stellen aan de organisator, om zo de risico’s te minimaliseren.
18

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

2.3 Grensoverschrijdende risico’s
Grensoverschrijdende risico’s zijn gedefinieerd als: ‘Risico’s waarvan de effecten zich, wanneer het
risico zich voordoet, uitstrekken over het grondgebied van de aangrenzende regio’.20 Dergelijke
risico’s moeten worden meegenomen in de regionale risicoprofielen. Hierbij geldt een haal- en
brengplicht. Mogelijke rampen en crises met een voorzienbaar effect over de grens vanuit een
omliggende veiligheidsregio op Hollands Midden moeten worden meegenomen in de inventarisatie
(haalplicht). Rampen en crises met een effect vanuit Hollands Midden over de grens van de
veiligheidsregio moeten kenbaar worden gemaakt aan de buurregio‘s (brengplicht).
Veiligheidsregio Hollands Midden wordt omringd door 6 andere veiligheidsregio’s: Kennemerland,
Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Aan de
westzijde van de regio bevindt zich de Noordzee, een gebied dat ook risico’s omvat voor Hollands
Midden.
Eén van de risico’s die vanuit Hollands Midden kan uitstralen naar omliggende regio’s zijn snelwegen
(wegen infrastructuur). Het vastlopen van deze wegen (bijvoorbeeld de A4 of de A12) evenals
vastlopen van spoorlijnen door ongelukken of andere incidenten heeft direct effect op de
doorstroming op weg- en spoorvervoer in aangrenzende regio’s. Ook bij de uitval van vitale objecten,
incidenten met giftige stoffen, overstromingen, duin- of natuurbranden waarvan de oorzaak in de
Veiligheidsregio Hollands Midden ligt zijn effecten mogelijk te verwachten voor aangrenzende regio’s.
Vanuit de omliggende regio’s zijn er risico’s met een mogelijk effect binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Hierbij valt te denken aan luchtvaartongevallen (Schiphol), duinbrand
(Veiligheidsregio’s Haaglanden en Kennemerland), toxische wolk (onder andere Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond), nucleair incident (Veiligheidsregio Haaglanden), verstoring spoor en
wegeninfrastructuur, overstroming en uitval van vitale objecten (bijvoorbeeld het 380kV-station van
TenneT in Dordrecht – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid). Tot slot kunnen zich ook incidenten
voordoen op zee, die effect hebben op Hollands Midden. Hierbij valt te denken aan het verlies van
lading bij transport van gevaarlijke stoffen per schip (zakjes landbouwgif op het strand) of een
(passagiers)schip in nood voor de kust.
20

Bron: NVBR (2009) Handreiking regionaal risicoprofiel
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Ten aanzien van de grensoverschrijdende risico’s dient de Veiligheidsregio Hollands Midden
afspraken te maken met de haar aangrenzende regio’s. Deze afspraken maken onderdeel uit van het
regionaal beleidsplan en crisisplan. In het kader van het ‘Convenant voor de interregionale
samenwerking tussen de veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland’ zijn de bovenregionale
risico’s uitgewerkt. Deze risico’s zijn vervolgens nader geanalyseerd zodat deze een afwegingskader
bieden voor de handelingsperspectieven binnen crisisbeheersing. Op basis van dit voorstel zijn
afspraken gemaakt over interregionale samenwerking bij bovenregionale incidenten.

2.4 Toekomstige ontwikkelingen
Om in beeld te brengen welke ontwikkelingen de komende vier jaar mogelijk invloed hebben op het
risicoprofiel van de regio is een toekomstverkenning noodzakelijk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan de ontwikkeling van nieuwe woongebieden of transportroutes, maar ook het gebruik van nieuwe
technologieën.
Op dit moment is er één ruimtelijke ontwikkeling bekend die direct van invloed is op het risicoprofiel,
te weten de RijnlandRoute. De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44
met een aansluiting op de N206 nabij Leiden. De RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op
de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. Dit is een volledige aansluiting, wat betekent dat
automobilisten vanuit alle richtingen alle kanten op kunnen. De nieuwe aansluiting gaat over de A4
heen. Vanaf de Oostvlietpolder gaat de RijnlandRoute met een boortunnel onder de Vliet en
Voorschoten door. De boortunnel wordt ongeveer 2560 meter lang. In Leiden, ter hoogte van de wijk
Stevenshof, komt de tunnel weer omhoog. Waar de tunnel van de RijnlandRoute omhoog komt ligt de
weg verdiept. Voordat de RijnlandRoute aansluit met de A44 gaat de weg onder een aquaduct door.
Door het aquaduct stroomt de Veenwatering. De RijnlandRoute vervolgt over de N206/ir. Tjalmaweg
richting Katwijk. Deze weg wordt verbreed tot 2x2 rijstroken en voor een deel verdiept. Het tracé van
de RijnlandRoute gaat op twee locaties over de Oude Rijn, bij de A44 en de Torenvlietbrug (grens
Katwijk - Oegstgeest). Over de RijnlandRoute zal ook transport van gevaarlijke stoffen gaan
plaatsvinden. De aanwezigheid van een tunnel en het transport van gevaarlijke stoffen brengen in de
toekomst risico’s met zich mee.
Liquefied Natural Gas (LNG) is een nieuwe in opkomst zijnde brandstof. LNG is gekoeld vloeibaar
gemaakt aardgas. Het gebruik van LNG als brandstof voor schepen en vrachtwagens neemt snel toe,
omdat het een schonere brandstof is dan traditionele brandstoffen. Het tot vloeistof gekoelde gas
wordt bovengronds opgeslagen in geïsoleerde tanks. Het transport vindt in de regel plaats door
vrachtwagens. Risico’s bij LNG zijn onder andere brand- en explosiegevaar. Op dit moment worden
de risico’s van deze stof landelijk nader in beeld gebracht, inclusief de te nemen maatregelen.
Om milieuredenen wordt biodiesel steeds vaker toegevoegd aan gewone diesel. Als grondstof voor
biodiesel wordt in Nederland veelal koolzaadolie gebruikt, maar ook andere grondstoffen, zoals
lijnzaadolie, maïsolie of frituurvet zijn mogelijk. De gebruikte grondstof is bepalend voor de
eigenschappen van biodiesel. Biodiesel is chemisch gezien echter een ander product dan gewone
diesel. Het risico van de toevoeging van biodiesel aan gewone diesel is onder andere dat het als het
lang wordt opgeslagen makkelijker kan worden ontstoken. Ook voor deze stof worden de risico’s
landelijk nader in beeld gebracht, inclusief de te nemen maatregelen.
Doordat bij het boren naar schaliegas gebruik wordt gemaakt van chemicaliën, waarbij eveneens
milieuschadelijk productiewater wordt gevormd, is de winning van schaliegas omstreden. In Hollands
Midden zijn gebieden waar eventueel proefboringen zouden kunnen plaatsvinden. Indien het boren
naar schaliegas wordt doorgezet, dienen de milieu- en operationele risico’s in kaart te worden
gebracht.
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Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van cybercrime. Moedwillige en grootschalige
verstoring van ICT-voorzieningen (infrastructuur) door cybercriminelen is erg actueel. Cybercrime
beperkt zich niet tot regiogrenzen en heeft een nationaal karakter. Het heeft een hoge prioriteit op de
(nationale) veiligheidsagenda. Cybercrime kan een oorzaak (trigger) zijn voor crisistypen, zoals uitval
ICT. Voor Hollands Midden is het van belang deze ontwikkeling te volgen en indien nodig, op basis
van landelijke aanbevelingen, maatregelen te treffen, voor bijvoorbeeld haar eigen systemen.
Tot slot spelen de ontwikkelingen rondom extreem weer een rol. Voor het Regionaal Risicoprofiel
gaat het bij extreem weer om de extreme gevolgen die een bepaalde weersomstandigheid kan
veroorzaken. Deze weersomstandigheden zijn onder andere onweer, storm en extreme kou of hitte.
De gevolgen van deze weersomstandigheden kunnen onder andere zijn: schade, uitval van vitale
infrastructuur, doden en gewonden bij met name buitenevenementen, problemen op wegen,
overstroming of wateroverlast, onderkoeling, bevriezing en natuurbrand. Deze gevolgen worden
meegenomen bij de desbetreffende crisistypen. Er worden in het weer op langere termijn echter meer
extremen verwacht. We zullen in de toekomst dus vaker met extreem weer worden geconfronteerd.21

21
Bron: Klein Tank, A., Beersma, J., Bessembinder, J., Van den Hurk, B., & Lenderink, G. (2014). KNMI’14:
klimaatscenario's voor Nederland. KNMI.
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2.5 Risicobeeld en risicoduiding
De stap ‘risicobeeld en risicoduiding’ is bedoeld om op basis van de veelheid aan
inventarisatiegegevens te duiden welke crisistypen bepalend zijn voor het risicobeeld van de regio.
Deze stap vormt daarmee de brug tussen de risico-inventarisatie en de opvolgende stap
risicoanalyse.
Tijdens vijf expertbijeenkomsten hebben breed samengestelde groepen de risico’s uit het risicoprofiel
besproken en geduid. Zij hebben hiermee op basis van onderzoeken, documenten, de
karakteristieken van VRHM en hun kennis en ervaring over de 25 crisistypen een risicobeeld bepaald.
Hierbij is aangegeven welke risico’s in de risicoanalyse verder uitgewerkt moeten worden. Op basis
hiervan kan worden bekeken of de veiligheidsregio zich hier, naast de standaard generieke
voorbereiding, specifiek op wil voorbereiden. Deze risico’s worden uiteindelijk ook geplaatst op het
risicodiagram.
Op basis van een kwalitatieve inschatting van impact en waarschijnlijkheid is door experts
onderscheid gemaakt in crisistypen die wel of niet meegenomen worden in de analyse. De crisistypen
die worden uitgewerkt in de risicoanalyse worden uiteindelijk geplaatst op het risicodiagram. De
crisistypen die als verkennend zijn benoemd tijdens de expertbijeenkomsten hebben voor de experts
niet geleid tot (nieuwe) inzichten die aanleiding geven om de crisistypen nader uit te werken in de
risicoanalyse en het risicodiagram. Tot slot hebben de experts een aantal crisistypen benoemd die
niet nader worden uitgewerkt in de risicoanalyse. Per categorie zijn de crisistypen op alfabetische
volgorde weergegeven, hier geldt geen nadere prioritering.

Meegenomen in analyse

Verkennend meegenomen, niet
in analyse

Niet in analyse

Crisistypen
Bedreiging volksgezondheid (dierziekten overdraagbaar op mens)
Evenementen
Incidenten in tunnels
Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
Incidenten met giftige stof in open lucht
Natuurbranden
Overstromingen
Verkeersincidenten op land
Verstoring drinkwatervoorziening
Verstoring energievoorziening
Verstoring openbare orde
Verstoring telecommunicatie en ICT
Ziektegolf
Branden in kwetsbare objecten
Kernincidenten
Luchtvaartincidenten
Plagen (ongedierte)
Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering
Aardbeving
Dierziekten (niet overdraagbaar op mens)
Extreme weersomstandigheden
Instorting grote gebouwen en kunstwerken
Incidenten op of onder water
Verstoring afvalverwerking
Verstoring voedselvoorziening
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3 Risicoanalyse
In dit hoofdstuk vindt beantwoording van de
volgende vragen plaats: Hoe erg zijn de risico’s
die ons kunnen overkomen? Hoe groot is de
impact als een brand, ramp of crisis zich
voordoet? Hoe groot is de waarschijnlijkheid dat
een brand, ramp of crisis zich voordoet? De
uitwerkingen per crisistypen zijn opgenomen in
de bijlagen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste
conclusies op het gebied van impact en
waarschijnlijkheid opgenomen.

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

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

Figuur 9: Risicodiagram Veiligheidsregio Hollands Midden

Risico’s met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan risico’s
met een lage impact en lage waarschijnlijkheid. De veiligheidsregio zal zich in eerste instantie dus
moeten richten op de risico’s uit categorie 1 en categorie 2 en bepalen voor welke crisistypen
specifieke voorbereiding nodig is. De risico’s van de categorieën 3 en 4 (beperkte of aanzienlijke
impact) kunnen vanuit de huidige organisatie van crisisbeheersing (generiek) door de veiligheidsregio
afgedekt worden.
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3.2 Impact en waarschijnlijkheid
3.2.1 Impact
Om de impact van de risico’s te kunnen bepalen is gekeken naar de gevolgen hiervan op de door het
rijk gedefinieerde vitale belangen:
1. Territoriale veiligheid: Het ongestoord functioneren van Nederland als onafhankelijke staat, en
specifieker de territoriale integriteit van ons land
2. Fysieke veiligheid: Het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving.
3. Economische veiligheid: Het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en
efficiënte economie.
4. Ecologische veiligheid: Het ongestoord blijven voortbestaan van de natuurlijke leefomgeving.
5. Sociale en politieke stabiliteit: Het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat
waarin groepen mensen met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democratische
rechtsstaat en gedeelde kernwaarden.
6. Veiligheid van cultureel erfgoed: Het ongestoord blijven voortbestaan van materiële sporen of
getuigenissen uit het verleden die de samenleving om redenen van collectieve herinnering en
identiteitsbehoud dan wel identiteitsvorming van belang acht om te bewaren, te onderzoeken, te
presenteren en over te informeren.
Per vitaal belang is minimaal een impactcriterium benoemd.
Tabel 2: Vitale belangen en impactcriteria

Vitaal belang
1. Territoriale veiligheid
2. Fysieke veiligheid

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

6. Veiligheid van cultureel erfgoed

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

Voor elk van de impactcriteria is een definitie beschreven en de wijze waarop de scoring plaatsvindt
(zie bijlage 6). De impact is meetbaar gemaakt op basis van een indeling naar vijf klassen:
A:
B:
C:
D:
E:

Beperkt gevolg
Aanzienlijk gevolg
Ernstig gevolg
Zeer ernstig gevolg
Catastrofaal gevolg

Iedere klasse wordt gekenmerkt door een brandbreedte (bijv. 0 tot 10 doden). De klassen zijn voor
elk impactcriterium zo gedefinieerd dat ze onderling min of meer vergelijkbaar zijn. Een ‘catastrofaal
gevolg’ op het impactcriterium ‘kosten’ is qua schaalomvang vergelijkbaar met een ‘catastrofaal
gevolg’ voor cultureel erfgoed of ecologische schade.
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3.2.2 Waarschijnlijkheid
De term waarschijnlijkheid is gedefinieerd als: ‘De kans dat een risico binnen de komende vier jaar
plaats zal vinden’. Voor bepaalde risico’s kan ook een andere tijdshorizon worden genomen. Voor het
inschatten van de waarschijnlijkheid geldt de volgende verdeling in klassen:
Tabel 3: Waarschijnlijkheidsbeoordeling

Klasse
A

Kwalitatieve omschrijving
zeer onwaarschijnlijk

B

onwaarschijnlijk

C

mogelijk

D
E

waarschijnlijk
zeer waarschijnlijk

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

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

Bedreiging volksgezondheid (dierziekten overdraagbaar op mens)
Evenementen
Incidenten in tunnels
Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
Incidenten met giftige stof in open lucht
Natuurbranden
Overstromingen
Verkeersincidenten op land
Verstoring drinkwatervoorziening
Verstoring energievoorziening
Verstoring openbare orde
Verstoring telecommunicatie en ICT
Ziektegolf

De analyse is opgebouwd uit een algemene toelichting over de context van het crisistype. Vervolgens
wordt ingegaan op de mogelijke impact en waarschijnlijkheid die een incident binnen dit crisistype
heeft. Deze analyse is terug te vinden in bijlage 7. De uitkomsten van de analyse zijn vervolgens
verwerkt tot de positie op het risicodiagram. De positie op het risicodiagram geeft een bandbreedte,
waarbinnen incidenten binnen dit crisistype zich zullen bevinden.
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3.4 Vitale infrastructuur
Infrastructuur wordt als vitaal beschouwd als tenminste één van de volgende criteria van
toepassing is:
- verstoring of uitval van een vitale sector, dienst of product veroorzaakt economische of
maatschappelijke ontwrichting op (inter-)nationale schaal;
- verstoring of uitval leidt direct of indirect tot veel slachtoffers; de ontwrichting is van lange duur;
- het herstel kost relatief veel tijd en gedurende het herstel zijn vooralsnog geen reële alternatieven
voorhanden.
Er zijn in Nederland twaalf vitale sectoren, die samen drieëndertig vitale producten en diensten
leveren.22 Voorbeelden zijn energie, telecommunicatie en ICT en drinkwatervoorziening. Deze vitale
sectoren zijn terug te vinden in het risicodiagram.
Daarnaast wordt onder vitale infrastructuur ook verstaan de vitale objecten. Gezien het vertrouwelijke
karakter van deze vitale objecten zijn deze risico’s niet opgenomen in het risicodiagram. De vitale
objecten zijn bekend bij betrokken bestuurders.

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

22

‘Brochure Vitale Sectoren Infrastructuur’, Ministerie Veiligheid en Justitie, 25 juni 2010.

6 oktober 2015
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden def versie aangepast na consultatie

Pagina 33

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

BodegravenReeuwijk
Gouda

Hillegom
Kaag en
Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard

Leiden

Leiderdorp
Lisse

Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout

Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten

Waddinxveen

Zoeterwoude

Zuidplas

Wensen voor beleidsplan
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Verstoring openbare orde, Overstromingen en Verstoring Telecom en ICT.
Daarbij aandacht voor de lokale risico’s: HSL-tunnel, de Penitentiaire Inrichting en de
hogedruk aardgasleiding A-515.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Verstoring openbare orde, Bedreiging volksgezondheid, Overstromingen en
Verstoring Telecom en ICT.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en verder niet
gesprongen explosieven, zoals vliegtuigbommen uit de tweede wereldoorlog.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Verstoring energievoorziening en Verstoring drinkwater.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Luchtvaartincidenten en Incidenten in tunnels.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Risico’s op zee, Duinbranden en de RijnlandRoute (Incidenten in tunnels).
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Verstoring openbare orde/matschappelijke onrust, Overstromingen,
Incidenten op of onder water, Dierziekten en Ziektegolf.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder de RijnlandRoute (Incidenten in tunnels), Verstoring openbare orde,
Evenementen.
Aandacht voor Kwetsbare objecten, A4 en Evenementen.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Evenementen, Verstoring openbare orde, Overstromingen en
Verkeersincidenten op land (spoor).
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Luchtvaartincidenten.
Richten op risico’s vanuit zee.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Verstoring openbare orde, Overstromingen en Evenementen.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid.
Aandacht voor Incidenten met brandbare/explosieve stof in open lucht en
cybercriminaliteit.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Incidenten in tunnels, Kernincidenten, Verstoring openbare orde, Verstoring
energievoorziening, Verstoring Telecom en ICT en Evenementen.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Verstoring openbare orde, Incidenten met brandbare/explosieve stof in open
lucht en Incidenten op of onder water.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Overstromingen, Verstoring Telecom en ICT en Verstoring
energievoorziening.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid, en in het
bijzonder Verstoring openbare orde Overstromingen, Verstoring Telecom en ICT,
Verstoring energievoorziening en dierziekten.
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Bijlage 2 Overzicht wensen partners voor beleidsplan
Organisatie
Hoogheemraadschap van
Rijnland
Hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap
Amstel Gooi en Vecht
Liander
ProRail

Regionaal Militair
Commando-West

Rijkswaterstaat WestNederland Zuid
Het Nederlandse Rode Kruis
Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid

Wensen beleidsplan
Huidige goede samenwerking voortzetten.

Geen aanvullende wensen
Huidige goede samenwerking continueren, met name op het vlak
van planvorming en oefenen. Het samenwerkingsconvenant en
de operationele afspraken periodiek afstemmen en actueel
houden.
Huidige goede samenwerking voortzetten en defensie betrekken
bij het opstellen van het regionaal beleidsplan. Strategische
agenda opnemen in beleidsplan, met name de civiel-militaire
samenwerking.
Geen aanvullende wensen, blijven graag betrokken als vitale
partner
Geen aanvullende wensen
Aandacht tussen de regio’s en participatie in interregionale
samenwerking continueren.
Geen aanvullende wensen
Geen aanvullende wensen
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Bijlage 3 Overzicht projectgroepleden
Het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Hollands Midden is tot stand gekomen door
medewerking van:
Projectleiding
Brandweer Hollands Midden

J. Vos-Smit

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

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

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

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

Diverse experts vanuit
Brandweer Hollands Midden
Politie eenheid Den Haag
GHOR Hollands Midden
Bureau gemeentelijke crisisbeheersing
Veiligheidsbureau Hollands Midden
GGD Hollands Midden
Mederwerkers openbare orde en veiligheid van gemeenten
GHOR Rotterdam-Rijnmond (GAGS)
Provincie Zuid-Holland
Omgevingsdienst Midden-Holland
Omgevingsdienst West-Holland
Defensie
PWN waterleidingbedrijf
Dunea
Oasen
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Stedin
Alliander
Tennet
Gasunie
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Bijlage 4 Overzicht incidenttypen
Maatschappelijk
thema
Natuurlijke
omgeving

Crisistype

Incidenttype

overstromingen

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

natuurbranden
extreme
weersomstandigheden

Gebouwde
omgeving

Technologische
omgeving

aardbeving
plagen
dierziekten
branden in kwetsbare
objecten

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

kernongevallen

ongeval vervoer weg
ongeval vervoer water
ongeval spoorvervoer
ongeval transport buisleidingen
ongeval stationaire inrichting
ongeval vervoer weg
ongeval vervoer water
ongeval spoorvervoer
ongeval transport buisleidingen
ongeval stationaire inrichting
ongeval A-objecten: centrales
ongeval A-objecten: nabije centrales
grensoverschrijdend
ongeval A-objecten: scheepvaart met kernenergie en
nucleair defensiemateriaal
ongeval B-objecten: vervoer grote eenheden
radioactief materiaal
ongeval B-objecten: overige nucleaire faciliteiten
brandklasse i
ongeval B-objecten: nucleaire faciliteiten brandklasse ii
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ongeval B-objecten: overig vervoer en gebruik
nucleaire materialen (laboratoria etc.)
militaire treinen en transporten nucleaire materiaal
Vitale
infrastructuur en
voorzieningen

verstoring
energievoorziening
verstoring
drinkwatervoorziening

Verkeer en
vervoer

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

incidenten op water

verkeersincidenten op
land
incidenten in tunnels

Gezondheid

bedreiging
volksgezondheid

ziektegolf
Sociaalmaatschappelijke
omgeving

evenementen
verstoring openbare
orde

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

uitval afvalverwerking
uitval distributiecentra
incident bij start of landing op of om een
luchtvaartterrein
incident vliegtoestel bij vliegshows
incident waterrecreatie en pleziervaart
incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke
stoffen)
incident op ruim water
incident wegverkeer
incident treinverkeer
incidenten in treintunnels en ondergrondse stations
incident in wegtunnels
incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse
station
besmettingsgevaar via contactmedia (o.a. telefoon,
toetsenbord)
feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder
ziekteverschijnselen
besmettingsgevaar vanuit buitenland
besmettingsgevaar in eigen regio
dierziekte overdraagbaar op mens
ziektegolf besmettelijke ziekte
ziektegolf niet besmettelijke ziekte
paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en
demonstraties
rel rondom demonstraties en andere manifestaties
gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden
maatschappelijke onrust en buurtrellen
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Bijlage 5 Brzo bedrijven
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de aanwezige Brzo bedrijven in Veiligheidsregio
Hollands Midden.
Overzicht BRZO-bedrijven met bijzonderheden
Bedrijf en locatie
Bevoegd Gezag
PBZO
Wet Milieubeheer
/ VR
Akzo Nobel
Provincie
VR
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim

Omschrijving
Productie van verf met behulp van onder meer brandbare
vloeistoffen. Opslag van brandbare vloeistoffen in
tanks/terpen/IBC’s/vaten. Opslag van andere gevaarlijke
stoffen. Middels UPD’s zijn de brandbeveiligingsinstallaties
beoordeeld.

Dekker Tankopslag
IJsseldijk West 66
2935 AR Ouderkerk
aan den IJssel

Gemeente,
gemandateerd aan
omgevingsdienst

VR

Opslag vloeibare vetten in grote opslagtanks. Opslag in
verwarmde toestand (ca. 50 graden), vetten stollen na
vrijkomen. Vooral milieugevaar bij vrijkomen vetten. Het bedrijf
heeft alleen scenario’s welke mogelijk een bedreiging vormen
voor bodem en (oppervlakte)water, maar niet voor de mens.
Maatgevend scenario is niet van toepassing.

Katwijk Chemie
Snijderstraat 6
2222 BA Katwijk
Zuid Holland

Gemeente Katwijk
vergunningverlener

PBZO

Opslag brandbare en giftige stoffen.
Productie van grondstoffen en werkzame stoffen voor
medicijnen. Bulkopslag in ondergrondse tanks. Opslag van
diverse gevaarlijke stoffen in IBC’s/vaten. Productie in
installaties van ca. 2000 liter, temperaturen van 100 graden of
meer in installaties.

Draka Interfoam
Van den Endelaan 15
2182 ES Hillegom

Provincie

PBZO

Productie van schuim voor matrassen. Opslag van geschuimd
halffabricaat. Opslag diverse gevaarlijke stoffen. Opslag
TDI/MDI in grote tanks, inpandig, met CO2 blusinstallatie.
Overige hallen grotendeels voorzien van CO2 gasblusinstallatie
of sprinklerinstallatie. Voorzieningen voor neutralisatie van
TDI/MDI bij eventuele lekkage aanwezig. Lekkage bij lossen
wordt inpandig opgevangen.

Heineken
Burgemeester
Smeetsweg 1
2382 PH
Zoeterwoude

Provincie

PBZO

Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van ammoniak. Daarom
zijn er opslagtanks, gevulde leidingen en koelinstallaties met
ammoniak op het terrein. Er zijn verschillende
brandbeveiligingsinstallaties en maatregelen: onder meer
automatische sprinkler rondom ammoniakopslagtanks,
inbloksystemen, detectie, noodorganisatie e.a.
Ammoniak in koelinstallatie ca. 120 ton. Leidingen met
ammoniak in leidingbrug over terrein. Er is opslag van CO2.

Schouten olie
Gnephoek 4
2401 LP Alphen aan
den Rijn

Gemeente,
gemandateerd aan
omgevingsdienst

PBZO

Opslag diesel in tanks. Ca. 4 miljoen liter diesel. N.a.v. de Brzo
inspecties zijn er aanpassingen gemaakt aan de
brandbeveiligingsvoorzieningen. Deze aanpassingen zijn
doorgevoerd.
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Overige bedrijven met gevaarlijke stoffen
Deze lijst is niet gerelateerd aan het Brzo. Dit is een eerste aanzet om PGS 15 bedrijven en andere bedrijven
met relevante hoeveelheden gevaarlijke stoffen in kaart te brengen.
Bedrijf
Mavom
Handelsweg 6
2404 CD Alphen aan den Rijn

Bevoegd gezag
Provincie, gemandateerd
aan omgevingsdienst

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

Kluthe
Productieweg 8
2404 CC Alphen aan den Rijn

Gemeente, gemandateerd
aan omgevingsdienst

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

Provincie namens
gemeente
vergunningverlener
Gemeente, gemandateerd
aan omgevingsdienst

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

Bentfield
Amperestraat 12
2181 HB Hillegom
Vis b.v.
Tweede Bloksweg 54
2742 KK Waddinxveen

Gemeente, gemandateerd
aan omgevingsdienst

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

Gemeente Katwijk
vergunningverlener

Ammoniak koelinstallatie.

Provincie

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

Gemeente, gemandateerd
aan omgevingsdienst

Opslag brandbare gassen in tanks, onder meer propaan
en butaan. Opslag zuurstof in tank. Opslag gasflessen in
open opslag. Vulpunten voor gasflessen. Opgeslagen
flessen zijn voor grootste deel leeg of bevatten kleine
hoeveelheid.
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Bijlage 6 Impactbeoordeling
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de gebruikte impactcriteria. Deze criteria zijn
gebruikt om de impact van ieder risico te bepalen, in termen van beperkt gevolg – aanzienlijk gevolg
– ernstig gevolg – zeer ernstig gevolg – catastrofaal gevolg.
Per vitaal belang worden de bijbehorende criteria aangegeven. Per criterium is de definitie
opgenomen en de indicatoren voor het meten van het betreffende impactcriterium.
Vitaal belang 1. Territoriale veiligheid
Impactcriterium 1.1. Aantasting van de integriteit van het grondgebied
Definitie:
Het feitelijke of functionele verlies van, dan wel het buiten gebruik zijn van, dan wel
het verlies van zeggenschap over delen van de regio.
Indicatoren:
Oppervlakte van het bedreigde of aangetaste gebied
Tijdsduur gedurende welke het gebied wordt bedreigd of aangetast
Bevolkingsdichtheid van het betreffende gebied
Vitaal belang 2. Fysieke veiligheid
Impactcriterium 2.1 Doden
Definitie:
Dodelijk letsel, direct overlijden of vervroegd overlijden binnen een periode van 20
jaar.
Indicatoren:
Het aantal doden als gevolg van het incident
Het tijdstip van overlijden
Impactcriterium 2.2 Ernstig gewonden en chronisch zieken
Definitie:
Letsel gevallen behorend tot categorie T1 en T2, en personen met langdurige of
blijvende gezondheidsproblemen zoals ademhalingsklachten, ernstige verbrandingen
of huidaandoeningen, gehoorbeschadiging, lijden aan oorlogssyndroom. Slachtoffers
behorend tot categorie T1 of T2 hebben onmiddellijk medische hulp nodig en
behandeling dient binnen 2 uur aan te vangen (T1) dan wel moeten continu bewaakt
worden met een behandeling binnen 6 uur (T2).
Chronisch zieken zijn personen die gedurende lange periode (>1 jaar) beperkingen
ondervinden: medische zorg nodig hebben, niet of gedeeltelijk kunnen deelnemen
aan het arbeidsproces, door hun ziekte belemmering ervaren in het sociale
functioneren.
Indicatoren:
Aantal chronisch zieken
Aantal ernstig gewonden
Impactcriterium 2.3 Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)
Definitie:
Blootstelling aan extreme weer- en klimaatomstandigheden, alsmede het gebrek aan
voedsel, drinkwater, energie, onderdak of anderszins primaire levensbehoeften.
Indicatoren:
Aantal getroffenen
Tijdsduur
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Vitaal belang 3. Economische veiligheid
Impactcriterium 3.1 Kosten
Definitie:
Euro’s in termen van herstelkosten voor geleden schade, extra kosten en gederfde
inkomsten.
Indicatoren:
Materiële schaden en kosten
Gezondheid schaden en kosten
Financiële schaden en kosten
Kosten van bestrijding, hulpverlening en herstel
Vitaal belang 4. Ecologische veiligheid
Impactcriterium 4.1 Langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna)
Definitie:
Langdurige of blijvende aantasting van de kwaliteit van het milieu, waaronder
verontreiniging van lucht, water of bodem, en langdurige of blijvende verstoring van
de oorspronkelijke ecologische functie, zoals het verlies van soortendiversiteit flora en
fauna, het verlies van bijzondere ecosystemen, overrompeling door uitheemse
soorten.
Indicatoren:
Aantasting van natuur- en landschappelijke gebieden die als beschermwaardig zijn
aangewezen
Aantasting van het milieu in algemene zin, ook buiten de genoemde natuur- en
landschappelijke gebieden
Vitaal belang 5. Sociale en politieke stabiliteit
Impactcriterium 5.1 Verstoring van het dagelijks leven
Definitie:
De aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en samen te komen op publieke
plaatsen en in openbare ruimten, waardoor de deelname aan het normale
maatschappelijke verkeer wordt belemmerd.
Indicatoren:
Geen onderwijs kunnen volgen
Niet naar het werk kunnen gaan
Geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen als de voor sport,
cultuur of gezondheidszorg
Verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en uitval van openbaar
vervoer
Niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens winkelsluiting
Impactcriterium 5.2 Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur
Definitie:
De aantasting van het functioneren van de Nederlandse overheid, in het bijzonder de
lokale en regionale overheid, en haar instituties en/of de aantasting van rechten en
vrijheden en andere kernwaarden verbonden aan de Nederlandse democratie en
vastgelegd in de grondwet.
Indicatoren:
aantasting van het functioneren van de politieke vertegenwoordiging
aantasting van het functioneren van het openbaar bestuur
aantasting van het functioneren van het financiële stelsel
aantasting van de openbare orde en veiligheid
aantasting van vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, vereniging,
kiesrecht, etc.)
aantasting van geaccepteerde Nederlandse waarden en normen zoals gebruikelijk in
het maatschappelijk verkeer dan wel vastgelegd in wetgeving
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Impactcriterium 5.3 Sociaal psychologische impact
Definitie:
Gedragsmatige reactie van de bevolking die door uitgingen van angst en woede
(mogelijk ook vermengd met verdriet en afschuw) worden gekarakteriseerd en
waaraan de media aandacht besteden. Deze uitingen kunnen komen van personen
die direct worden getroffen, en van de rest van de bevolking, en moeten
waarneembaar zijn (d.w.z. hoorbaar, zichtbaar, leesbaar).
Indicatoren:
Perceptie van het incident (o.a. onbekendheid, onzekerheid)
Verwachtingspatroon rond het incident (o.a. mate van gevoelde verwijtbaarheid)
Handelingsperspectief voor getroffenen bij het incident
Vitaal belang 6. Veiligheid van cultureel erfgoed
Impactcriterium 6.1 Aantasting van cultureel erfgoed
Definitie:
De beschadiging, vernietiging of verdwijning van materiële sporen of getuigenissen
uit het verleden in het heden die de samenleving om redenen van o.a. collectieve
herinnering en identiteitsbehoud dan wel identiteitsvorming van belang acht om te
bewaren, te onderzoeken, te presenteren en over te informeren.
Indicatoren:
Er is sprake van uniciteit
Er is sprake van aantasting van de identiteit
Er is sprake van aantasting van de harmonie en/of waarde en/of samenhang van een
groter geheel door de aantasting van het object als deel van dat geheel
Er zijn beperkte mogelijkheden tot restauratie
Het betreft bronmateriaal
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Bijlage 7 Risicoanalyse
De risico-inventarisatie (zie hoofdstuk 4) geeft een overzicht van alle risico’s die zich in de regio
Hollands Midden voor kunnen doen. Een deel van de risico’s is uitgewerkt in de risicoanalyse. Het
gaat om een diepere analyse van de risico’s. Deze analyses zijn ervoor bedoeld om inzichtelijk te
maken wat de gevolgen van een risico kunnen zijn.
Niet alle risico’s kennen dezelfde impact en waarschijnlijkheid. Het is bijvoorbeeld zeer
onwaarschijnlijk dat zich een aardbeving voordoet in de regio, maar des te meer waarschijnlijk dat er
een incident tijdens een evenement plaatsvindt. Op basis van de expertbijeenkomsten is ervoor
gekozen de risicoanalyse uit te voeren voor de crisistypen met een hoge impact en/of waarschijnlijk
en/of waar mogelijk specifieke voorbereiding vanuit de veiligheidsregio voor gewenst is (zie paragraaf
4.5):
• Bedreiging volksgezondheid (dierziekten overdraagbaar op mens)
• Evenementen
• Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht
• Incidenten met giftige stof in open lucht
• Incidenten in tunnels
• Natuurbranden
• Overstromingen
• Verstoring energievoorziening
• Verstoring drinkwatervoorziening
• Verstoring openbare orde
• Verstoring telecommunicatie en ICT
• Ziektegolf
De analyse is opgebouwd uit een algemene toelichting over de context van het crisistype. Vervolgens
wordt ingegaan op de mogelijke impact en waarschijnlijkheid die een incident binnen dit crisistype
heeft. De uitkomsten van de analyse worden verwerkt tot de positie op het risicodiagram. De positie
op het risicodiagram geeft een bandbreedte, waarbinnen incidenten binnen dit crisistype zich zullen
bevinden.

7.1 Bedreiging volksgezondheid
In de landelijke handreiking Regionaal Risicoprofiel worden verschillende incidenttypen benoemd die
onder dit crisistype vallen. Bij besmettingsgevaar binnen de veiligheidsregio wordt met name gedacht
aan dierziekten. Daarom wordt hier verwezen naar het incidenttype "Dierziekte overdraagbaar op
mens". Zeer besmettelijke dierziekten kunnen zich verspreiden onder dieren. Bovendien zijn er
dierziekten die overdraagbaar zijn of kunnen worden op mensen. Dierziekten die overdraagbaar zijn
van dier op mens worden zoölogen genoemd. Een zoönose is een infectieziekte waarbij mensen door
dieren besmet worden. Voorbeelden hiervan zijn Q-koorts, vogelgriep en BSE.
Zoönosen kunnen ook overspringen van (wilde) dieren in de vrije natuur. Het merendeel van de
zoönosen is afkomstig van dieren in de vrije natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Ziekte van Weil
of om de Ziekte van Lyme. Zoönosen zijn zeer divers en elke uitbraak is uniek. Voorbeeld: een
uitbraak kan sterk lokaal voorkomen (teken in een park), regionaal (Q-koorts-uitbraak) of zelfs
(inter)nationaal (grieppandemie met een vogelgriepvirus).
Grootschalige uitbraken van dierziektes hebben socio-economische gevolgen of gevolgen voor de
volksgezondheid. Dergelijke crises hebben over het algemeen een lange doorlooptijd. De eerste
besmettingen kunnen verspreid zijn over enkele weken. Na bestrijding van de ziekte en
ziektehaarden (gedurende enkele maanden) kan zekerheid over het uitblijven van nieuwe

6 oktober 2015
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden def versie aangepast na consultatie

Pagina 45

ziekteverschijnselen na de laatst geconstateerde besmetting nog enkele maanden uitblijven. Het
verloop van de crisis kan een grote impact hebben op de getroffen bedrijven en hun eigenaren.
De Nederlandse veesector wordt intensief gecontroleerd op ziekten door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Bij ziekte worden passende maatregelen genomen. Een geconstateerde
besmetting leidt tot ruiming van het vee, grote economische schade en mogelijk verlies van het eigen
bedrijf. Verdenking heeft tevens aanzienlijke consequenties, omdat een bedrijf wordt geïsoleerd en
transporten worden verboden. Ook de emotionele impact is groot, omdat (schijnbaar) gezonde dieren
worden geruimd en door transportverboden ook sociale structuren onder druk komen te staan.
7.1.1 Beoordeling impact
Indien een besmettelijke dierziekte wordt geconstateerd, wordt het gebied rondom de bron afgesloten
voor de omgeving. De omvang van het afgesloten gebied is afhankelijk van de ziekte. Het
vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet
materiaal zoals mest. Bij Q-koorts zijn besmette melkgeiten en melkschapen de belangrijkste bron
van de ziekte bij mensen. Verder is het mogelijk dat landelijk maatregelen worden getroffen, zoals
een ophok- en afschermplicht, verbod op het houden van wedstrijden en tentoonstellingen of een
vervoersverbod.
Het aantal mensen dat (mogelijk) besmet raakt is verschillend per ziekte. Nederland kent een relatief
hoge bevolkingsdichtheid en veel veehouderijen. Deze factoren maken dat een besmetting zich snel
kan verspreiden. Het aantal personen dat besmet wordt kan snel oplopen. Bij de uitbraak van Qkoorts in Nederland in 2009 raakten dat jaar 2354 personen besmet, waarvan er 7 zijn overleden.
Sinds 2007 zijn ruim 4500 personen besmet en zijn 25 personen overleden23. Bij de uitbraak van
vogelgriep in 2003 zijn naar schatting 1000 mensen besmet geraakt met het vogelgriepvirus. Hierbij is
1 persoon overleden.
De impact op economische veiligheid is afhankelijk van de aard en de grote van het effectgebied van
de besmetting. De kosten worden veroorzaakt door het ruimen van vee, vaccinaties, maar ook
derving van omzet bijvoorbeeld omdat vee niet meer vervoerd kan worden in het geval van een
vervoersverbod. In 2003 werd een derde van de totale pluimveestapel van Nederland vernietigd in
verband met vogelgriep. De directe schade was volgens de brancheorganisatie voor
pluimveehouders NVP 300 miljoen euro.
Het dagelijks leven kan op verschillende manieren verstoord worden. Het kan zijn dat de overheid
bepaald restricties oplegt om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, denk hierbij aan een
vervoersverbod voor vee. Daarbij is het mogelijk dat een (beperkte) voedselschaarste ontstaat, omdat
bijvoorbeeld eieren niet meer geconsumeerd mogen worden.
7.1.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Het is zeer voorstelbaar dat een uitbraak plaatsvindt van een dierziekte die overdraagbaar is op
mensen. Jaarlijks wordt bij bedrijven een dierziekte vastgesteld die een bedreiging vormt voor de
volksgezondheid. Veelal blijven de gevolgen beperkt door adequaat overheidsoptreden, echter is
besmetting van mensen niet uit te sluiten.

23 Bron:

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

7.3 Incidenten in tunnels
De bouw van ondergrondse constructies neemt in Nederland een vlucht. De complexe opbouw van
Nederland maakt het noodzakelijk dat infrastructuur meer dan vroeger onder de grond wordt
aangelegd, zodanig dat contact met kwetsbare natuur en bevolking wordt vermeden. De
aanwezigheid van nautische obstakels, zoals rivieren en zeearmen, dwingt tot ondertunneling. Na de
grote tunnelbranden in de Mont-Blanc tunnel op 24 maart 1999, de Tauerntunnel twee maanden later
en de treinbrand in de Channeltunnel is de aandacht voor de veiligheid van tunnels sterk
toegenomen.
In Hollands Midden kennen we twee verschillende soorten tunnels, tunnels voor wegverkeer en
tunnels voor spoorverkeer. Bij incidenten in tunnels is het vanwege de gesloten constructie vaak
moeilijker om de nodige hulp te verlenen dan bij een ongeluk in een ‘open’ bovengrondse omgeving.
Bij een ongeluk in een tunnel waarbij bijvoorbeeld brand ontstaat zijn de consequenties veel groter
dan bij een ongeval buiten de tunnel. In de besloten ruimte van de tunnel kan de rook en hitte moeilijk
weg, hierdoor zal de hitte en rook opbouw een groot gevaar zijn voor de bestuurders van de
voertuigen of reizigers en voor de hulpverleners. Door middel van preventieve en preparatieve
maatregelen (o.a. vluchtwegen, detecteersystemen, bluswater, blusmiddelen en/of ventilatie) wordt er
in het algemeen een situatie gecreëerd dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en dat de
hulpdiensten het incident op een veilige manier kunnen bestrijden.
De veiligheid van een tunnel wordt niet alleen bepaald door de technische voorzieningen. Ze wordt
vooral ook bepaald door de wijze waarop de tunnel in de gebruiksfase wordt geëxploiteerd: de
organisatorische maatregelen. De tunnelbeheerder is verantwoordelijk voor een veilige en vlotte
doorstroming van het verkeer. Door middel van passende verkeersmaatregelen moet hij de kans op
een ongeval zo klein mogelijk maken.
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Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe tunnel in Hollands Midden, als
onderdeel van de RijnlandRoute. De veiligheidsregio is in dit traject al vroeg betrokken om de
veiligheid te borgen. In de Nederlandse tunnelwetgeving (Warvw 2013) is de norm voor de interne
veiligheid van weg(tunnel)gebruikers vastgelegd. In de bijbehorende regeling (Rarvw 2013) is ook de
methodiek waarmee dit moet worden getoetst voorgeschreven: de kwantitatieve risicoanalyse (QRA)tunnels. Bij nieuwbouw dient met deze risicoanalyse al in een vroegtijdig stadium (planfase) te
worden aangetoond dat de tunnel aan de norm zal voldoen. De risicoanalyse en bijbehorende
rapportage maken onderdeel uit van het tunnelveiligheidsplan, dat wordt opgesteld ten behoeve van
de planologische beslissing. Ook in het bouwplan (op te stellen in de ontwerpfase, ten behoeve van
de omgevingsvergunning ) en het veiligheidsbeheerplan (op te stellen in de bouwfase, ten behoeve
van de openstellingvergunning)worden de resultaten van de risicoanalyse opgenomen. De
scenarioanalyse vormt geen onderdeel meer van het tunnelveiligheidsplan en het bouwplan en wordt
niet meer toegepast om het veiligheidsniveau te toetsen. Wel kan het waardevolle inzichten
opleveren voor de plannen en procedures ten aanzien van calamiteitenbestrijding. De
scenarioanalyse is daarom nog wel verplicht als onderdeel van het Veiligheidsbeheerplan, als input
voor het calamiteitenbestrijdingsplan.
Een wegtunnel zal op dit moment altijd meer en andere risico’s opleveren voor de gebruiker dan
wanneer hij over een normale open weg zal rijden. De effecten van een incident of ongeval in een
tunnel kunnen in korte tijd escaleren door het ontsnappen van rook en giftige of bijtende stoffen. Door
de beslotenheid van de tunnel zullen mensen zelfstandig moeten vluchten naar een veilige plaats die
veelal tientallen meters lopen is. Dit in tegenstelling met de openlucht waar mensen slechts enkele
stappen achteruit hoeven te doen om zichzelf veilig te stellen. Voor de hulpdiensten is een incident in
een tunnel beduidend ingewikkelder. De ruimte is beperkt, toegangswegen langer en de
escalatiekans is groot
7.3.1 Beoordeling impact
De beperkte bereikbaarheid en toegankelijkheid tot incidenten in tunnels vormen vaak een
belemmering voor de inzet van hulpverleners. In geval van brand kan een snelle brandontwikkeling,
de vrijkomende hitte en het slechte zicht door de vele rook de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in
tunnels bijzonder lastig maken. Hierdoor is het voorstelbaar dat incidenten in tunnels kunnen leiden
tot veel slachtoffers.
De economische impact van een incident in een tunnel kan groot zijn. Niet alleen kan schade
ontstaan aan de tunnel zelf, maar ook doordat de tunnel (tijdelijk) niet gebruikt kan worden. Voor
wegtunnels is een omleidingroute mogelijk, maar zal leiden tot extra verkeershinder in de omgeving.
In het geval van de Groene Hart Tunnel zal het HSL treinverkeer uitvallen. Dit alles bij elkaar zal
bijdragen aan een verstoring van het dagelijks leven in de regio.
7.3.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
De afgelopen jaren hebben zich in Nederland kleine ongevallen in tunnels voorgedaan. Gezien de
preventieve en preparatieve maatregelen (o.a. vluchtwegen, detecteersystemen, bluswater,
blusmiddelen en/of ventilatie) wordt de waarschijnlijkheid van een groot incident verkleind.
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7.4 Incidenten met brandbare/explosieve stof in open lucht
Met dit incidenttype wordt bedoeld een incident met gevaarlijke stoffen waarbij een hevige brand
en/of explosie plaatsvindt. Dit incidenttype kan worden veroorzaakt door gassen, vloeistoffen of vaste
stoffen. Als gevolg van het incident kan een fakkelbrand, plasbrand, gaswolkbrand/explosie of een
boiling liquid expanding vapour explosion (bleve) ontstaan. Een incident kan plaatsvinden bij een
stationaire inrichting waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen maar ook tijdens het transport van
gevaarlijke stoffen. In Hollands Midden vindt dit transport plaats over de weg, het water, het spoor en
door buisleidingen.
Voor de opslag, overslag, gebruik en productie van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen is wet- en
regelgeving. Het doel hiervan is om risico’s te minimaliseren en te beheersen. Bedrijven moeten
inspanningen verrichten om incidenten te voorkomen. Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen
is wet- en regelgeving om risico’s te minimaliseren en te beheersen. Ook vervoerders zijn verplicht
inspanningen te verrichten om incidenten te voorkomen.
Bij een bleve dient onderscheid gemaakt te worden tussen een warme en koude bleve. Een koude
bleve ontstaat door mechanische impact op een drukvat (gevuld met tot vloeistof verdicht gas). De
drukgolf volgt gelijk op het incident. Een koude bleve kan gevolgd worden door een gaswolk
ontbranding indien het een brandbaar gas betreft. Een warme bleve ontstaat bijvoorbeeld wanneer de
tankwagen wordt aangestraald, waardoor de tank wordt verwarmd. Vervolgens bezwijkt de
tankwandconstructie en ontstaat een warme bleve. Door de aanwezigheid van vuur en hitte zal de
brandbare vloeistof ontsteken en een grote vuurbal met grote hittestraling en uitstraling naar de
omgeving tot gevolg hebben. Daarbij kunnen ruiten breken met kans op (dodelijke) scherfwerking.
Een fakkelbrand is een brandend gas of brandende vloeistof onder druk. De fakkelbrand ontstaat
door uitstroom door een gat in de leiding of tankwand. Het gat wordt veroorzaakt door de impact van
massa op de leiding of tankwand. Het uitstromend gas of de vloeistof raakt in brand en creëert zo de
fakkelbrand. De fakkelbrand ontstaat vrijwel gelijk na de impact. Hiernaast maakt een fakkelbrand
veel geluid.
Een plasbrand wordt veroorzaakt door het ontbranden van gelekte brandbare vloeistof. De
plasbrand kan direct na het incident ontstaan of in een later stadium. Oorzaak is een mechanische
impact of het falen van veiligheidsvoorzieningen. Hitte, roetwolken en vuurverschijnselen zijn
kenmerkend voor een plasbrand.
Een gaswolkontbranding wordt veroorzaakt door vertraagde ontsteking van ontsnapte brandbare
gassen of verdampte brandbare vloeistoffen. Een gaswolkontbranding ontstaat door ontsnapping van
brandbare gassen na mechanische impact of het falen van veiligheidsvoorzieningen. De omvang
wordt bepaald door hoeveelheid vrijgekomen stof. Een gaswolkexplosie volgt wanneer een explosief
mengsel zich heeft gevormd (van een brandbaar gas) dat ontstoken wordt. Een gaswolkexplosie
wordt veroorzaakt door het ontsteken van een explosief mengsel van gas dat na een incident
ontsnapt. (mechanische impact) bij opsluiting, het falen van veiligheidsvoorzieningen of door
overdruk. Een gaswolk explosie kan tot enkele minuten na het incident plaatsvinden.
De effecten van dergelijke incidenten zijn hittestraling en overdruk. Deze effecten kunnen
slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. Hittestraling is in combinatie met de
blootstellingduur bepalend voor het slachtoffer- en het schadebeeld.
Tot slot is de effectiviteit van het repressief optreden van de hulpverleningsdiensten van belang bij het
verloop van het incident. Als de lekkage van gevaarlijke stof snel kan worden gestopt, zal de impact
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afnemen, ten opzichte van een incident waarbij het vrijkomen van de brandbare/explosieve stof nog
lang doorgaat.
7.4.1 Beoordeling impact
De aantasting van het gebied is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort vrijgekomen
brandbare/explosieve stof, de inrichting van de omgeving en de aard van de stof. Als de hoeveelheid
brandbare/explosieve stof groter is zal de impact groter zijn. Wat betreft de inrichting van de
omgeving, is er een verschil tussen stedelijke omgeving en landelijke omgeving. In het geval van een
brand betekent een stedelijke omgeving dat de brand zich makkelijker kan verspreiden in
tegenstelling tot een landelijke omgeving. In een stedelijke omgeving zal echter het gebied dat
aangetast wordt door een explosie minder groot zijn dan in een landelijk gebied, maar door de grotere
bevolkingsdichtheid mogelijk meer slachtoffers. Tot slot de aard van de stof, sommige stoffen zijn
sneller brandbaar of zullen sneller een explosie veroorzaken dan andere stoffen.
De fysieke veiligheid wordt aangegeven in doden, ernstig en chronische gewonden en lichamelijk
lijden door burgers. De hoeveelheid doden en gewonden die zullen vallen bij een incident zijn
afhankelijk van de locatie van het incident en het aantal personen in de nabije omgeving van het
incident. Denk hierbij aan auto’s die betrokken raken bij een incident of gebouwen die getroffen
worden door een brand/explosie. Bijvoorbeeld bij een incident op het spoor waarbij een trein met
gevaarlijke stoffen op een passagierstrein botst, zullen de gewonden en doden groter zijn.
Het lichamelijk lijden is afhankelijk van de soort brand/explosie. De impact van dit incidenttype
beperkt zich tot de directe omgeving van het incident. In het ergste geval zullen er huizen beschadigd
raken of zullen mensen geëvacueerd moeten worden vanwege een dreigende brand.
De economische kosten van een incident met een brandbare/explosieve stof is afhankelijk van wat
zich in de omgeving bevindt bij het incident. Zijn er veel gebouwen in de omgeving die aangetast
worden door een brand/explosie dan zullen de kosten stijgen. Is er veel verkeer rondom de tankauto
dan zullen de kosten stijgen. Maar denk bijvoorbeeld ook een stuk spoor dat hersteld moet worden, of
een brug die gerepareerd moet worden omdat er een boot tegen aan vaart. De kosten kunnen snel
oplopen maar kunnen ook erg meevallen.
Bij incidenten met brandbare/explosieve is er altijd een reëel gevaar voor het milieu. De bodem, het
grondwater en oppervlaktewater kunnen verontreinigd raken. Denk hierbij aan chemicaliën die in de
grond komen via bluswater.
De impact op de verstoring van het dagelijks leven kan groot zijn. Bijvoorbeeld een incident op de
weg waarbij veel auto’s betrokken raken kan betekenen dat de hulpdiensten er lang over doen om de
weg vrij te maken. Dit betekent dat vervoer over die weg tijdelijk niet mogelijk is en mensen niet naar
werk of huis kunnen. De factor die hier van belang is, is of er vitale infrastructuur is beschadigd. Wat
betreft het lokale en regionale openbaar bestuur is de impact gering. Het is niet waarschijnlijk dat een
vitaal gebouw van het regionale of lokaal bestuur betrokken raakt bij dit soort incidenttypes. Sociaal
psychologische impact van incidenten met een brandbare/explosieve stof wordt hoog geschat. Een
ongeluk met chemische producten zal altijd inspelen op de angst van burgers. Een tijdige en goede
crisiscommunicatie kan hier de impact verkleinen.
7.4.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Ieder jaar doen zich tientallen incidenten voor met gevaarlijke stoffen24. Veelal blijft de impact van
dergelijke incidenten beperkt en kan het incident lokaal worden afgehandeld, zonder dat een risico
ontstaat voor de omgeving. Toch zijn er ook enkele grote incidenten te benoemen, die wel degelijk

24

Bron: Arbeidsinspectie (2011), Incidentenanalyse Arbeidsinspectie Directie Major Hazard Control
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(grote) impact hadden op de omgeving (o.a.) Enschede 2000 en Moerdijk 2011). Het is voorstelbaar
dat zich een incident voordoet et met brandbare / explosieve stof in open lucht.

7.5 Incidenten met giftige stof in open lucht
Incidenten met toxische stoffen kunnen zich voordoen bij zowel het transport van gevaarlijke stoffen,
als bij de opslag, overslag, gebruik en productie van toxische stoffen. Een toxische wolk is een (al
dan niet zichtbare) wolk, waar stoffen inzitten die schadelijk zijn voor personen.
Voor de opslag, overslag, gebruik en productie van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen is wet- en
regelgeving. Het doel hiervan is om risico’s te minimaliseren en te beheersen. Bedrijven moeten
inspanningen verrichten om incidenten te voorkomen. Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen
is wet- en regelgeving om risico’s te minimaliseren en te beheersen. Ook vervoerders zijn verplicht
inspanningen te verrichten om incidenten te voorkomen.
Een incident met gevaarlijke stoffen kan ontstaan door diverse oorzaken. Een toxische wolk kan
ontstaan na een mechanische impact (bijvoorbeeld een aanrijding), het falen van
veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld een defecte afsluiter), of als gevolg van een brand of andere
incidenten waarbij toxische stoffen vrijkomen of gevormd worden. Bij toxische stoffen die worden
opgeslagen in een tank op basis van druk, vindt een snellere verspreiding plaats indien de stof
vrijkomt. Het effect kan zich maximaal ontwikkelen bij het catastrofaal (instantaan) falen van een tank
met toxische stoffen.
Een aantal factoren spelen een bepalende rol bij het vormen van een toxische wolk. Allereerst de
hoeveelheid en aard van de vrijgekomen stof. Hoe meer gevaarlijke stof er vrijkomt, hoe groter de
toxische wolk zal zijn. Daarbij bepaalt de soort stof de toxiciteit van de wolk en het gebied wat gevaar
loopt en geïnformeerd/gealarmeerd moet worden. Bijvoorbeeld bij ammoniak, personen kunnen de
stof ruiken, zonder dat zij gezondheidsrisico’s lopen. Daarentegen bij blauwzuurgas hoef je het niet te
ruiken, terwijl het wel potentieel gevaarlijk kan zijn.
Verder zijn de weersomstandigheden van invloed. Bij een lage windsnelheid zal een wolk ontstaan
met een hoge concentratie toxische stof en zal de wolk zich in een langwerpige sigaarvorm
verspreiden. Bij zeer onstuimig weer zal een wolk zich breder, grilliger en sneller verspreiden.
Hierdoor wordt de concentratie stof wel minder, maar het gebied onvoorspelbaarder.
Voor het aantal slachtoffers heeft het aantal aanwezigen in het gebied waarover de toxische wolk zich
verspreidt van belang. In een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid zullen meer en sneller
slachtoffers vallen dan in een gebied met een zeer lage bevolkingsdichtheid.
Tot slot is de effectiviteit van het repressief optreden van de hulpverleningsdiensten van belang bij het
verloop van het incident. Als de lekkage van gevaarlijke stof snel kan worden gestopt, zal de impact
afnemen, ten opzichte van een incident waarbij het vrijkomen van de toxische stof nog lang doorgaat.
7.5.1 Beoordeling impact
In hoeverre de territoriale veiligheid van het grondgebied wordt aangetast is afhankelijk van waar het
incident plaats vindt. In een stedelijk gebied kunnen hoge gebouwen de verspreiding van de toxische
wolk voorkomen terwijl een toxische wolk in landelijk gebied vrij spel heeft omdat de toxische wolk
niet gehinderd wordt. Dit betekent dat het getroffen gebied in een stedelijk gebied kleiner is dan in
een landelijk gebied. Hiernaast is het waarschijnlijker dat in landelijke gebieden landbouwgrond
aangetast worden.
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Een incident met giftige stoffen heeft de potentie om tot veel gewonden en doden te leiden. De impact
op het gebied van fysieke veiligheid wordt bepaald door drie factoren. De eerste factor is de inrichting
van het gebied. In een stedelijk gebied zullen meer gewonden en doden vallen doordat er meer
mensen in stedelijke gebieden zijn dan in landelijke gebieden. De tweede factor is welk gedeelte van
de dag het is. Gedurende de dag zullen meer personen buiten zijn dan in de nacht. Doordat personen
buiten zijn, zullen zij kwetsbaarder zijn voor een toxische wolk dan mensen die binnen zijn. De laatste
factor is de aard van de giftige stof. Sommige stoffen zijn gevaarlijker dan andere stoffen en zullen
andere gezondheidsklachten veroorzaken. De impact op het gebied van lichamelijk lijden is
afhankelijk van hoelang de concentraties van de wolk giftig blijven.
Het impactcriterium economische kosten is afhankelijk van meerdere factoren: de grootte van het
getroffen gebied, hoeveelheid landbouwgrond die verontreinigd is en of de grond rondom het incident
verontreinigd is (bijvoorbeeld door bluswater dat de grond inloopt). De kosten van het incident in
Moerdijk op 5 januari 2011 wordt bijvoorbeeld geschat op 71 miljoen euro.
Bij incidenten met giftige stoffen is er altijd een reëel gevaar voor het milieu. De bodem, het
grondwater en oppervlaktewater kunnen verontreinigd raken. Het waterschap en de gemeenten zijn
van groot belang om de gevolgen van dergelijke incidenten voor het milieu te beperken. Naast de
toxische wolk kan ook het bluswater een gevaar vormen, het is namelijk mogelijk dat hier
concentraties giftige stoffen in zitten.
Als gevolg van een giftige wolk zal het gebied waar de wolk een gevaar vormt, afgesloten worden.
Mensen moeten binnen blijven en als het passeren van de wolk te lang duurt, geëvacueerd worden.
Dit betekent dat personen enige tijd niet naar huis, school, of andere maatschappelijke voorzieningen
kunnen die in dat gebied liggen.
Wat betreft het functioneren van lokaal of regionaal bestuur zal de impact klein zijn. Ondanks de
toxische wolk zal het functioneren van regionaal of lokaal bestuur niet in gevaar komen. Wanneer een
gemeentehuis getroffen wordt door een toxische wolk zullen ambtenaren die aanwezig zijn hun werk
nog wel kunnen uitvoeren. Alleen wanneer het gemeentehuis in de nacht getroffen wordt, kunnen
ambtenaren niet naar het gemeentehuis gaan. De werkzaamheden moeten dan op een alternatieve
locatie uitgevoerd worden. In dit geval kan de impact groter zijn.
Hierbij komt dat de sociaal psychologische impact groot zal zijn. Burgers weten dat zij bij het horen
van de sirenes naar binnen moeten gaan en deuren en ramen moeten sluiten. Via de tv en radio
krijgen zij informatie over het aanwezige gevaar. Het is echter denkbaar dat burgers bijvoorbeeld hun
kinderen willen ophalen van school. Hierdoor stellen zij zichzelf bloot aan de toxische wolk. Verder
kan de ongrijpbaarheid van incidenten met giftige stoffen de angst onder burgers vergroten. Vanuit de
hulpverlening kan de impact op dit gebied beperkt worden door een goede crisiscommunicatie.
7.5.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Ieder jaar doen zich tientallen incidenten voor met gevaarlijke stoffen25. Veelal blijft de impact van
dergelijke incidenten beperkt en kan het incident lokaal worden afgehandeld, zonder dat een risico
ontstaat voor de omgeving. Toch zijn er ook enkele grote incidenten te benoemen, die wel degelijk
(grote) impact hadden op de omgeving (o.a.) Enschede 2000 en Moerdijk 2011). Het is voorstelbaar
dat zich een incident voordoet waarbij een toxische wolk vrijkomt.

25

Arbeidsinspectie (2011), Incidentenanalyse Arbeidsinspectie Directie Major Hazard Control
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7.6 Natuurbranden
Binnen het crisistype natuurbranden kennen we in Hollands Midden twee incidenttypen: Bosbranden
en Duin- en heidebranden. Weerverschijnselen als hitte en droogte zorgen voor een grotere kans op
natuurbranden. Als oorzaak voor een natuurbrand zijn de volgende potentiële
ontstekingsmechanismen denkbaar: bewust menselijk handelen (brandstichting), onbewust menselijk
handelen (brandende sigaret), of een natuurlijke oorzaak zoals een blikseminslag. Verder geldt dat
naaldbos brandgevaarlijker is dan loofbos, evenals jonge bossen met jonge vegetatie. Naast de
zomermaanden, is er ook in de maanden januari t/m maart sprake van een verhoogd risico op brand.
Er is dan veel afgevallen blad en dood gras aanwezig. Bij droog weer in combinatie met wind is het
risico op brand aanwezig. Belangrijke aspecten die de impact van een natuurbrand bepalen zijn:
- Aanwezigheid van mensen, kwetsbare objecten (zoals campings en verzorgingstehuizen),
vitale infrastructuur, natuurwaarden, recreatie (pretparken, dierentuin, hotels) en
cultuurhistorie;
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, zoals brandbare stoffen op recreatieterreinen,
munitiedepots en LPG-tankstations;
- De bereikbaarheid voor hulpdiensten, voldoende bluswater, de mogelijkheid van veilig
optreden door de hulpverlening, de aanwezigheid van vluchtwegen;
- De mate van aandacht van media en publiek (ramptoerisme);
- De beschikbare tijd voor evacuatie (uren in plaats van dagen zoals bij overstromingen);
- De mate van zelfredzaamheid van bewoners en recreanten in het gebied (onbekendheid met
het risico).
De begroeiing van de duinen in de kuststrook kenmerkt zich vooral door de buitenste duinenrij
(zeereep) begroeid met helmgras en de middelste duinenrij met hoog (veelal oud) duindoornstruweel.
Daarnaast liggen een aantal campings en recreatiewoningen in de duinvoet of net naast de duinvoet.
Men dient bij incidenten zoals brand rekening te houden met grootschalige evacuatie van mensen en
dieren in het zomerseizoen, wat tot problemen kan leiden voor de beschikbare infrastructurele
capaciteit: aanvoer van hulpverleningsmaterieel in combinatie met afvoer van vluchtende mensen.
Bovendien is de bluswaterwinning in of nabij het duingebied redelijk, aangezien het duingebied ook
een drinkwaterwingebied is. De bereikbaarheid is vaak lastiger, wat kan leiden tot langere
aanrijdtijden van blusvoertuigen (meer dan 15 minuten). Een onbeheersbare duinbrand kan grote
gevolgen hebben voor de directe omgeving van de brand. Zo kan de lokale bevolking worden
bedreigd, maatschappelijke functies worden aangetast en natuurlijke waarden worden verstoord.
Verder dient rekening te worden gehouden met een vermindering van het aantal toeristen gedurende
de eerste jaren, nadat een onbeheersbare duinbrand heeft plaats gevonden. Een natuurbrand is een
dynamisch brand die moeilijk te bestrijden is, snelle uitbreidingsmogelijkheden heeft en een reëel
veiligheidsrisico vormt voor de omwonenden, recreanten en het brandweerpersoneel. Duinbranden
vragen een (inter)regionale regie om eenduidig en effectief de bestrijding van een onbeheersbare
duinbrand te kunnen coördineren, zowel op het gebied van risicobeheersing, operatiën en bestuurlijk
affiniteit als op natuurbeheergebied. Niet alleen op materieel-/materiaalgebied, maar ook op het
gebied van alarmering, uitruk, de toegepaste bestrijdingstactiek, opleiding en bijscholing. Bestrijding
dient gericht te zijn op de veiligheid van personen in het gebied, en het behoud van de aanwezige
grote grazers met als uiteindelijke doel: “het behouden van kostbare natuur, met als doel de
ecologische en economische impact (recreatiebeleving) te minimaliseren en inkomstenderving bij
velerlei partijen te voorkomen”.
7.6.1 Beoordeling impact
De impact op de territoriale veiligheid van een natuurbrand wordt bepaald door:
weersomstandigheden, brandbaarheid en brandstofopbouw van de vegetatie, de ruimtelijke patronen
van bodem en vegetatie in een gebied, terreinomstandigheden, toegankelijkheid en bereikbaarheid,
bereikbaarheid van bluswater en de kennis en het gebruik van andere blusmiddelen, snelheid van
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detectie en de effectiviteit van optreden26. In Hollands Midden wordt het duingebied ook gebruikt als
waterwingebied. Hierdoor is de bodem doorgaans vochtiger dan in andere duingebieden.
De fysieke veiligheid hangt samen met het aantal mensen dat zich in de natuurgebieden bevinden.
Dit wordt mede bepaald door de seizoensgetijden. ’s Zomers zijn er doorgaans meer mensen in
natuurgebieden. Daarbij is er ’s zomers minder neerslag en grotere kans op droogte/hitte, waardoor
de kans op natuurbrand toeneemt. Bij een natuurbrand is het mogelijk dat onder andere kampeerders
moeten evacueren Hierbij is het van belang dat er voldoende opvangmogelijkheden zijn.
De economische schade wordt onderverdeeld in directe en indirecte schade. De directe schade
omvat alles wat er in het effectgebied van de natuurbrand staat. Dit kunnen zijn campings, gebouwen,
wegen spoor en andere bebouwing en infrastructuur. Indirecte schade wordt veroorzaakt door
imagoschade van de recreatiesector, indirecte bedrijfsschade door uitval/aantasting van de vitale
infrastructuur en herstelkosten infrastructurele voorzieningen en natuurgebied.27
Natuurbranden zijn niet per se negatief voor de natuurgebieden. Voor de biodiversiteit en
natuurontwikkeling kan het zelfs positief zijn. In het geval dat in het effectgebied een zeldzame
dier/plant leefde die verwoest wordt is dit wel schadelijk zijn. In dit laatste geval kunnen de natuurlijke
waarden van (onherstelbaar) worden verstoord.
In het geval dat er een grootschalige evacuatie nodig is zal de verstoring van het dagelijks leven erg
groot zijn. Hiernaast kan rookontwikkeling overlast veroorzaken dat zich verder strekt dan het
effectgebied van de natuurbrand. Verder is het mogelijk dat infrastructuur zoals elektriciteit, mobiele
telecommunicatie, drinkwatervoorziening, hoofdwegen en hoofdvaarwegen, spoor en aardgas worden
aangetast.28
De sociaal psychologische impact kan groot zijn. Dit is afhankelijk van wat de natuurbrand allemaal
verwoest en veroorzaakt en hoe de media daarop inspringt. Is er bijvoorbeeld een grootschalige
evacuatie en de media bericht hier uitgebreid over dan zal de sociaal psychologische schade groot
zijn. Is er echter alleen maar beschadiging aan de natuur met weinig berichtgeving, dan zal de sociaal
psychologische impact klein zijn.
7.6.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
De afgelopen jaren hebben diverse natuurbranden in Nederland plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de
duinbranden bij Bergen en Schoorl in Noord-Holland (2009, 2010 en 2011), op de Strabrechtse heide
in Noord-Brabant (juli 2010), in het Drentse Fochteloërveen en Aamsveen (2011), bij Radio Kootwijk,
bij Laag-Soeren en Hoog Soeren (2012/2013) en op de Hoge Veluwe (2014). In Hollands Midden
hebben nog geen grote natuurbranden plaatsgevonden, echter is het wel voorstelbaar dat een
natuurbrand zich voordoet.

26 Bron:

Infopunt veiligheid NIFV (2012) Kennispublicatie Natuurbranden: de 15 meest gestelde vragen.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale
Risicobeoordeling 2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
28
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale
Risicobeoordeling 2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
27
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7.7 Overstromingen
Het crisistype overstromingen kent veel verschillende verschijningsvormen. Bij overstromingen zijn de
waarschijnlijkheid en impact van de mogelijke incidenten uiteenlopend. Daarom wordt voor dit
crisistype onderscheid gemaakt tussen regionale keringen en primaire waterkeringen.
7.7.1 Bezwijken regionale waterkering
Een regionale waterkering of boezemkade is een dijk naast een kanaal of ander binnenwater. Deze
dijken omsluiten een gebied dat vervolgens polder genoemd wordt. Wanneer een kering aangetast
wordt door bijvoorbeeld droogte, beschadiging, etc. kan deze doorbreken en loopt de polder onder
water.
Het falen/bezwijken van een regionale kering kan worden veroorzaakt door: a) te hoge
boezemstanden, waardoor het water gewoon over de dijk stroomt, b) instabiliteit van de dijk (droogte,
te zwaar belast, of te nat), c)
(opzettelijk) menselijk handelen.
De gevolgen van het bezwijken van een
regionale waterkering variëren per
polder. Het bezwijken van een regionale
waterkering heeft niet alleen negatieve
gevolgen voor de polder, maar door de
snel afnemende waterdruk, met kans op
grondzettingen, ook voor de hoger
gelegen (veen)gebieden, de regionale
waterkering zelf, en omliggende
waterkeringen. Bovendien raakt het
bezwijken van een (regionale) kering de
vitale infrastructuur met als mogelijke
gevolgen een verstoring in de
energievoorziening,
drinkwatervoorziening, rioolwaterafvoer,
afvalwaterzuivering en verstoringen
binnen de ICT en telecommunicatie.29

Figuur 10: Voorbeeld van belangrijke afhankelijkheden tussen vitale

Indien het tot een overstroming komt, kan deze oneindig veel vormen aannemen. Dit is mede
afhankelijk van de plaats en grootte van de bres of bressen, de stroomsnelheid van het water en de
hoogte van het achterliggende gebied. Experts bij het rijk, de provincies en de waterschappen
hebben scenario’s uitgewerkt met potentiële bressen. Deze bressen zijn als uitgangspunt genomen
voor de nadere voorbereiding op een overstroming. Het is ondanks dat allesbehalve zeker dat
doorbraken op die plaatsen zullen ontstaan en wat het uiteindelijke effect zal zijn.
De gebeurtenis in Wilnis leert dat een dijkafschuiving onverwacht kan optreden. Hier moet wel bij
vermeld worden dat in kritieke periodes (zeer droge en natte periodes) door de waterbeheerders
dijkinspecties worden uitgevoerd. Indien scheuren worden geconstateerd, bedraagt de
voorspelbaarheid 24 – 48 uur.30

29

TNO, VRHM en RIjnland (2014), Informatiepreparatie overstromingsrisico’s en domino-effecten
Hoogheemraadschap van Rijnland (2011) Calamiteitenplan

30 Bron:
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7.7.2 Beoordeling impact
De impact op het gebied van territoriale veiligheid is afhankelijk van de grootte van het ondergelopen
gebied. Een polder bijvoorbeeld kan binnen enkele uren volstromen. Afhankelijk van de grootte van
de breslocatie, de omvang en de diepte van de polder staat er enkele decimeters tot enkele meters
water. Binnen 12 tot 24 uur zal de instroom van water gestopt zijn. Tevens wordt door middel van het
poldergemaal en de inzet van noodbemaling de polder zo snel mogelijk drooggemalen. Dit kan twee
tot vijf dagen duren, zodat gestart kan worden met opruim- en herstelwerkzaamheden.
De fysieke veiligheid is afhankelijk van de hoeveelheid water en met welke snelheid het water
binnenstroomt. Als veel water snel binnen stroomt, is het mogelijk dat er doden en gewonden zijn,
doordat mensen door het water verrast kunnen worden. Indien er weinig water langzaam de polder
instroomt, is het onwaarschijnlijk dat er doden of gewonden vallen.
Bij het bezwijken van een regionale kering kan de economische schade oplopen tot 10-tallen
miljoenen.31 Dit is afhankelijk van waar de overstroming plaatsvindt, hoe groot het gebied is en wat
zich in dit gebied bevindt. Bij een weiland zal de economische schade lager zijn dan bij een gebied
met veel bedrijvigheid.
De aantasting van milieu en natuur is afhankelijk van de grote van de polder en het soort begroeiing.
Ook de verstoring van het dagelijks leven is afhankelijk van wat zich in de polder bevindt. Verstoring
van het dagelijks leven neemt toe indien mensen niet meer in hun huizen kunnen blijven en verticale
evacuatie onvoldoende is. Zodra een gebied horizontaal geëvacueerd moet worden, is de impact op
het dagelijks leven erg groot. De sociaal psychologische impact is groot. Het gaat namelijk meestal
om een onverwachte gebeurtenis, waar mensen opeens mee geconfronteerd worden.
7.7.3 Beoordeling waarschijnlijkheid
De faalkans van een regionale waterkeringen is 1 op 100/1000. Per dijkvak wordt de faalkans
berekend. Falen wil nog niet zeggen dat de dijk bezwijkt. Falen wil zeggen dat de ontwerpnorm wordt
overschreden, vanaf dat moment kan de stabiliteit niet meer worden gegarandeerd. In zijn
algemeenheid geldt dat er een factor 5 tot 10 tussen falen en bezwijken zit. Incidenten zijn
voorstelbaar, zoals de doorbraak bij Wilnis (2003) en het overlopen van een kering na hevige
regenval (Alphen aan den Rijn, 2014).
7.7.4 Bezwijken primaire waterkering
Het doorbreken van de primaire waterkering is het meest waarschijnlijk bij Katwijk, Noordwijk en het
Westland. In betreffende plekken zijn de duinen – de kustverdediging – het smalst. Alleen ingeval van
een zeer zware (noord)westerstorm in combinatie met zeer hoge zeestanden is er een kans dat op
betreffende plekken een doorbraak plaatsvindt. Ingeval van de EDO-kust (Ergst Denkbare
Overstroming) bezwijkt de primaire kering langs de kust op meerdere plekken tegelijk. De gevolgen
van het bezwijken van de kustverdediging in combinatie met hoge zeestanden kunnen desastreus
zijn. Binnen enkele uren stroomt het zoute zeewater via diverse bressen diep de regio in, met alle
gevolgen van dien zoals zeer grote economische schade en honderden slachtoffers. Reëler is om
voor Hollands Midden uit te gaan van ‘slechts’ één doorbraak. Dit kan ook plaatsvinden vanuit de
rivieren. Ook hiervan zijn de gevolgen al zeer groot.
Er is weinig bekend over extreme overstromingen en de omstandigheden waaronder waterkeringen
bezwijken. Ook voorspelmogelijkheden voor de ontwikkeling van de storm en de ligging van de
depressie geven pas laat de zekerheid waar en hoe zwaar het kustgebied wordt getroffen. Acht
dagen voor een overstroming, ziet het KNMI in het patroon van depressies de eerste aanwijzingen
voor een storm met orkaankracht. Pas twee dagen voor de depressie de kust bereikt is de
31 Bron:
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weersverwachting betrouwbaar genoeg om de waterstands- en golfverwachting langs de kust met
voldoende nauwkeurigheid te geven. Op dat moment is het zeker dat de kust zwaar belast wordt en
dat een overstroming dreigt. Pas één dag van tevoren is duidelijk waar de kern van de depressie
naartoe gaat. De locaties van de dijkdoorbraken blijven tot het laatste moment onzeker. Die zijn sterk
afhankelijk van lokale weerseffecten en de actuele sterkte van de dijken/duinen. Pas als
daadwerkelijk dijkdoorbraken optreden, wordt het mogelijk de omvang van de overstroming in te
schatten. 32
7.7.5 Beoordeling impact
Bij het bezwijken van de primaire waterkering zal een groot gebied niet meer bruikbaar zijn en kent
een lange nasleep. De precieze impact van een dergelijke overstroming is afhankelijk van: het aantal
doorbraken, grootte van de doorbraken, hoogte en duur van de waterstand, locaties van de
doorbraken en het achterland en ligging (en sterkte) van waterkeringen en wegen.
Waarschijnlijk kan pas weken tot maanden na de overstroming worden begonnen met het herstel van
voorzieningen, infrastructuur en woningen. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee het water terug
loopt en hoe snel hulpverlening alle overlevenden heeft geholpen. De overstroming van 1953 leert
ons dat de hele infrastructuur na een grootschalige overstroming niet meer zal bestaan. Wegen en
waterkeringen zijn weggespoeld, sloten dichtgeslibd etc. Het herstel vergt jaren.
Mensen overlijden of raken gewond door verschillende oorzaken bij een overstroming. Mensen
kunnen worden verrast door het water waardoor zij verdrinken. Mensen kunnen zich in een kwetsbare
positie bevinden op het moment dat de overstroming plaats vindt. Bijvoorbeeld mensen die zich in
een auto bevinden kunnen verongelukken. Maar denk ook bijvoorbeeld aan niet zelfredzame
mensen. Het eerste etmaal zullen zij zichzelf moeten redden. Dit komt omdat het waarschijnlijk nog
hard waait door de storm en de overstroming nog uitbreidt. De hulpverleningsdiensten zullen
gehinderd worden omdat de infrastructuur weg is en omdat er grote schaarste is aan hulpdiensten.
Dit betekent dat de in het gebied achtergebleven (niet zelfredzame) mensen de eerste uren op
zichzelf en hun omgeving aangewezen zijn.
Naast al het voorgaande moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het water in
de overstroomde gebieden verontreinigd kan raken met toxische stoffen, vanuit industriële faciliteiten
(denk aan inrichtingen, maar ook buisleidingen, vrachtwagens, spoorwagons en vrachtschepen) die
zich binnen het overstromingsgebied bevinden. Dit verontreinigt water kan mensen ziek maken.
De economische kosten kunnen in de miljarden lopen. Denk hierbij aan landbouwgrond die niet meer
gebruikt kan worden. Gebouwen die beschadigd zijn. De provincie Zuid-Holland kenmerkt zich hier
door veel bebouwing en veel economische activiteiten binnen de regio. Hierdoor stijgen de
economische kosten bij een dergelijk incident.
Vegetatie en bomen kunnen beschadigd worden door zout water en het feit dat zij ondergedompeld
worden door het water. Verder kunnen door de overstroming vegetatie en bomen weggespoeld
worden. Vervolgens is het waarschijnlijk dat bij een grootschalige overstroming ongelukken gebeuren
met milieugevaarlijke stoffen die opgeslagen zijn.
Het dagelijks leven in het overstromingsgebied zal volkomen stil liggen. In het gebied zal geen
onderwijs mogelijk zijn, mensen zullen niet naar hun werk kunnen, maatschappelijke voorzieningen
zullen stilliggen, en de bereikbaarheid binnen het gebied zal drastisch verminderen.
Bij het bezwijken van een primaire waterkering is het overstromingsgebied groter dan een enkele
veiligheidsregio. De coördinatie van repressief optreden tijdens een dergelijke overstroming zal buiten
de regio plaats vinden. Dit wordt landelijk opgepakt.
32
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Het is mogelijk dat de openbare orde en veiligheid in het geding komen. Een voorbeeld hiervan zijn
de gewelddadigheden en plunderingen in New Orleans (2005) na Orkaan Katrina. Hierbij moest de
Nationale Garde in actie komen om weer de controle te kunnen krijgen in het gebied.
Bij een dergelijke overstroming zal iedereen in het land wel mensen kennen die zich in het
overstromingsgebied bevinden. De onzekerheid van deze mensen over de veiligheid van hun
familie/vrienden zal groot zijn. Daarnaast zal het handelingsperspectief klein zijn voor mensen die
zich in het overstromingsgebied bevinden. Zij zullen op hulp moeten wachten. Dit betekent dat de
sociaal psychologische impact groot zal zijn.
7.7.6 Beoordeling waarschijnlijkheid
Sinds 1953 heeft een doorbraak van een primaire waterkering niet meer plaatsgevonden. De faalkans
voor een kustwering is 1/10.000. Per dijkvak wordt de faalkans berekend. Falen wil nog niet zeggen
dat de dijk bezwijkt. Falen wil zeggen dat de ontwerpnorm wordt overschreden, vanaf dat moment
kan de stabiliteit niet meer worden gegarandeerd. In zijn algemeenheid geldt dat er een factor 5 tot 10
tussen falen en bezwijken zit. Dit maakt dat het bezwijken van een primaire waterkering met een
doorbraak als gevolg, wordt ingeschaald als onwaarschijnlijk.

7.8 Verkeersincidenten op land
Bij een verkeersongeval op het land kan gedacht worden aan een groot ongeval op de weg of het
spoor waarbij veel slachtoffers betrokken zijn (brand in een touringcar, kettingbotsing , treinbrand of
botsing met passagierstrein). Wegverkeersongevallen op het land, met grotere aantallen slachtoffers
kunnen door diverse oorzaken plaatsvinden. Directe aanleiding tot het ontstaan van het incident
kunnen zijn een beperkt onderhoud van de voertuigen, de staat van onderhoud van de snelweg,
drukte op de snelweg, de mate van overzichtelijkheid van de verkeerssituatie en oplettendheid van de
weggebruikers.
Op het spoor kan bijvoorbeeld door een roodseinpassage een botsing plaatsvinden tussen twee
treinen, bijvoorbeeld een rangerende trein en een passagierstrein. In het algemeen is de kans op een
incident op het spoor met name aanwezig ter hoogte van wissels (botsingen, ontsporingskans bij
wissels). Spoorwegincidenbestrijding vergt een specifieke voorbereiding en aanpak van de
hulpverleningsdiensten. De bestrijding van spoorwegincidenten vereist nauwe afstemming en
samenwerking met de spoorbranche en wijkt op onderdelen soms ook af van de gebruikelijke
incident- en rampenbestrijding door de hulpverleningsdiensten. Hiervoor worden landelijk de
procedures en protocollen vastgelegd in een nieuwe Handreiking Voorbereiding Treinincident
Bestrijding. Deze is op dit moment in vaststellingsprocedure.
7.8.1 Beoordeling impact
De impact van een incident op de weg is afhankelijk van de omvang van het incident, het tijdstip van
de onderbreking (in of buiten de spits) en de snelheid waarmee de weg weer kan worden vrijgegeven.
Een incident met een eerste voertuig leidt tot een grootschaliger incident indien meerdere
bestuurders een botsing niet weten te voorkomen. Het aantal slachtoffers wordt verder bepaald door
het aantal inzittenden per voertuig en het aantal betrokken voertuigen. Indien er sprake is van brand,
dan is de beschikbaarheid van bluswater (over het algemeen) beperkt en mogelijk zelfs niet
toereikend voor kleinere incidenten. Het kost de hulpverleningsdiensten waarschijnlijk enige moeite
en tijd om de plaats van het incident te bereiken, gezien de te verwachten verkeersopstoppingen.
Indien na een incident een sporenonderzoek moet worden uitgevoerd, zal het langer duren voordat
de weg weer kan worden vrijgegeven. De impact voor de omgeving kan worden beperkt door het
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instellen van omleidingroutes. Bij een incident (blokkade) op het rijkswegennet kan hierdoor wel
overlast ontstaan op het regionale wegennet.
Van invloed op de omvang van een treinincident zijn onder andere de heersende
weersomstandigheden, de hoeveelheid passagiers en de aard van het oorspronkelijke ongeval. De
effecten kunnen zich snel ontwikkelen. ’s Zomers kan de temperatuur in de trein snel oplopen. Door
een gebrek aan ventilatie en buitenlucht, en de beperkte beschikbaarheid van (drink)water kunnen
passagiers onwel worden. Indien bij een treinincident ook gewonden zijn gevallen, kan van deze
personen de situatie snel verslechten. In 2013 kwamen 13 mensen te overlijden, raakten 13 personen
zwaargewond en 74 personen licht gewond bij ongevallen op het spoor (excl. suïcides). Dit betrof
veelal niet de personen in de trein, maar personen die deelnamen aan het wegverkeer (aanrijding
met trein op overweg). De kosten van incidenten op het spoor lopen snel op. De afgelopen jaren
waren de totale kosten van ongevallen op het spoor ca. 80 miljoen euro.33
7.8.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Dagelijks vinden kleinschalige verkeersongevallen plaats. Ook op het spoor vinden met regelmaat
kleinere ongevallen plaats (ca. 175 ongevallen in 201334). Dit zijn veelal incidenten waarbij de impact
beperkt blijft. Grotere incidenten zijn voorstelbaar. Hierbij valt te denken aan twee treinen die op
elkaar botsen (Rotterdam 2006, Amersfoort 2006, Amsterdam 2004 en 2012).

7.9 Verstoring drinkwatervoorziening
Drinkwater is naast een primaire behoefte voor mens en dier ook van groot belang voor andere
doeleinden. Drinkwater wordt gebruikt voor industriële doeleinden, landbouw maar in het kader van
de rampenbestrijding ook als primaire bluswatervoorziening voor de brandweer. In Veiligheidsregio
Hollands Midden zijn drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen verantwoordelijk voor de
drinkwatervoorziening. Verstoring van drinkwatervoorziening kan optreden als gevolg van problemen
bij het winnen, zuiveren, opslaan, transport en de distributie van het water.
Vanuit de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit worden hoge eisen gesteld aan de
leveringszekerheid van het drinkwatersysteem. Hierdoor bezit het systeem een hoge mate van
redundantie. Daarnaast zijn de drinkwaterbedrijven verplicht tot het opstellen van een leveringsplan
waaronder ook risicoanalyses vallen.
Wel water
Bij het type verstoring, genaamd drinkwater drukprobleem hebben we te maken met een verstoring,
waarbij de druk deels is weggevallen, maar het te leveren water voldoet aan de gestelde
drinkwaterkwaliteitseisen. Door de drukproblemen kan het functioneren van hydroforen en sprinklers
worden verstoord.
Bij het type verstoring geen drinkwaterkwaliteit gaat het om vele oorzaken, die kunnen leiden tot het
niet voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. Op hoofdlijn is dat een (micro)biologische, chemische
of nucleaire besmetting van het drinkwater en kan van terroristische aard zijn. Maar ook een storing in
het zuiveringsproces kan leiden tot een niet geplande waterkwaliteitsverandering. Ten slotte kan
drukverlies in het distributienet tot kwaliteitsproblemen leiden door insluiting van verontreinigd
grondwater. Hoe dichter bij de kraan de besmetting plaatsvindt hoe groter de waarschijnlijkheid is dat
het besmette water terecht komt bij de eindgebruiker. De VROM-Inspecteur besluit in overleg met het
waterbedrijf en de betrokken gemeenten tot inzet van nooddrinkwater en maakt een afweging tot

33
34

Inspectie Leefomgeving en Transport (2014), Jaarverslag 2013 van de Nationale Veiligheidsinstantie Spoor.
Inspectie Leefomgeving en Transport (2014), Jaarverslag 2013 van de Nationale Veiligheidsinstantie Spoor.
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gebruik van het leidingnet voor de levering van noodwater (water voor sanitaire doeleinden). Het
waterbedrijf zal haar crisisorganisatie inzetten en betrokken gemeenten zo goed mogelijk adviseren.
Bij het type verstoring dreiging is er sprake van mogelijke uitval van de watervoorziening doordat
deze beschadigd kan raken door dreiging van een natuurramp bijvoorbeeld een naderende storm
(door ontwortelende bomen, raken ook leidingen beschadigd en treden meerdere lekkages gelijktijdig
op ). Een andere dreiging kan een bedreiging zijn vanuit terroristisch oogpunt (alertering).
Geen water
Het type verstoring uitval productie heeft een interne of externe (brand, neerstortend vliegtuig)
oorzaak. Het type verstoring uitval distributie heeft een oorzaak in het kapot gaan of een lekkage van
een leiding. De effecten van dit type verstoring zijn divers en kunnen variëren van geen effect tot een
zeer groot effect. In bepaalde situaties, waarin de volksgezondheid wordt bedreigd door het
drinkwater, lijkt het afsluiten van het drinkwater een goede oplossing. Het besluit hiertoe moet door de
VROM-Inspecteur worden genomen. Dit gebeurt indien de bedreiging aantoonbaar acuut
levensgevaar oplevert. Het gebied wordt dan geïsoleerd waarbij in het uiterste geval gehele
pompstations worden afgeschakeld. Een pompstation wordt ook afgeschakeld in geval van
(dreigende) wateroverlast binnen het pompstation zelf. Bij uitval van drinkwatervoorzieningen35 moet
vanuit gezondheidsperspectief aandacht zijn voor het volgende:
- water koken is niet altijd de oplossing. Bij thermostatische exotonines (uitscheiding van
bacteriën, bijv. salmonella) wordt door het koken niet het gif in de uitscheiding vernietigd;
- verstrekking nooddrinkwater kan ook leiden tot verstoring openbare orde.
7.9.1 Beoordeling impact
Water is een primaire levensbehoefte. Wanneer een tekort aan drinkwater is of wanneer het
drinkwater verontreinigd is, levert dit directe gezondheidsgevaren op voor de bevolking. Zoals eerder
vermeldt kunnen er in het geval van het stoppen van de levering noodmaatregelen genomen worden
om te zorgen dat iedereen wel over nooddrinkwater beschikt. Een verontreiniging bij de bron zal
eerder worden opgemerkt en worden verholpen dan een verontreiniging bij de eindgebruiker.
Hierdoor is het waarschijnlijk dat een verontreiniging een lokale impact heeft. Het lichamelijk lijden is
afhankelijk van de effectiviteit van de noodmaatregelen.
De impact op de economische veiligheid is afhankelijk van de duur en de grote van het effectgebied.
De kosten bestaan onder andere uit de noodmaatregelen die genomen moeten worden en het
repareren van de drinkwaterlevering. Bij uitval van water door bijvoorbeeld droogte, is gevolgschade
voor (landbouw)bedrijven voorstelbaar.
Uitval of verstoring van drinkwater heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. De sociaal
psychologische impact kan groot zijn. Dit is afhankelijk van de aard van de oorzaak van de verstoring
en de grote van de media aandacht. Mocht er moedwillig een verontreiniging plaats vinden waardoor
mensen overlijden en de media hier aandacht aan besteden dan zal er landelijk angst zijn voor de
kwaliteit van het water. Echter wanneer er geen waterlevering is door een technisch mankement en
weinig media aandacht dan zal de onrust onder mensen kleiner zijn.
7.9.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Het is voorstelbaar dat storingen optreden. De drinkwaterbedrijven hebben echter verschillende
mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de levering niet in gevaar komt. Hiernaast wordt de kwaliteit
veelvoudig gecontroleerd. Alleen wanneer de verontreiniging dicht bij de eindgebruiker plaatsvindt,
kan dit leiden tot een verstoring van drinkwater.
35
Drinkwaterbedrijven zijn verplicht om minimaal 3 liter nooddrinkwater per persoon per dag te verstrekken. De
verantwoordelijkheid voor distributie ligt bij de gemeenten.
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7.10 Verstoring energievoorziening
Verstoring van de energievoorziening kan plaatsvinden door zowel de uitval van de
elektriciteitsvoorziening als de uitval van de gasvoorziening. Voor risicoanalyse wordt daarom
onderscheid gemaakt tussen verstoring elektriciteitsvoorziening en verstoring gasvoorziening. Dit
onderscheid kent een vergelijkbare impact, maar wel veroorzaakt door een andere problematiek.
7.10.1 Verstoring elektriciteitsvoorziening
Verstoringen in de elektriciteitsvoorziening houdt in dat alle huizen, bedrijven, ziekenhuizen,
bejaardentehuis en alle gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet geen stroom meer
hebben. Televisies, radio’s en de verwarming zullen niet werken. De storingen kunnen optreden
doordat de elektriciteitsproductie staakt door problemen bij de energieproducenten of door een
storing in het elektriciteitsnet. In het laag en middenspanningsgebied is de voornaamste oorzaak
graafwerkzaamheden, maar ook kabelbreuk of kortsluiting mogelijke oorzaken. Daarbij bevinden zich
in het net bevinden zich een aantal hotspots waar de waarschijnlijkheid of de gevolgen stroomuitval
relatief groot zijn. Hierbij valt te denken aan bovengrondse hoofdleidingen, oude verdeelstations,
plaatselijk ontbreken van een ringstructuur, etc.
Naast de ‘gebruikelijke’ kleine en kortdurende stroomstoringen, komen ook grote en langdurige
stroomstoringen voor. Bijvoorbeeld in 2007 (Bommelerwaard) vloog een apache in een
hoogspanningskabel waardoor ongeveer 50.000 huishoudens zonder stroom zaten. Een gedeelte
kon omgeschakeld worden maar een groot gedeelte ook niet. De stroomuitval duurde twee dagen en
de gevolgen waren groot, koeien konden niet meer gemolken worden, bedrijven lagen stil, scholen
werden gesloten, ouderen werden overgebracht naar verzorgingshuizen36. In 2011 vond enkele uren
een grote stroomstoring plaats op de Betuwe, waarbij 100.000 huishoudens zonder stroom kwamen
te zitten.
In Hollands Midden vond in 2013 een grote stroomstoring plaats. Toen kwamen ongeveer 7.000
huishoudens zonder stroom te zitten, waaronder ook het LUMC en het Bio Science Park in Leiden.
In het geval van een stroomstoring kunnen regionale netbeheerders de gevolgen zoveel mogelijk
beperken. Over het algemeen is het mogelijk om huishoudens in het geval van een stroomstoring om
te schakelen zodat mensen snel weer over stroom kunnen beschikken, dit is echter niet altijd het
geval. Er zijn afspraken gemaakt tussen de netbeheerders en de veiligheidsregio. Zo informeert de
netbeheerder de veiligheidsregio indien er een station is uitgevallen en de stroomvoorziening ‘kritiek’
wordt. In overleg kunnen noodaggregaten worden geplaatst door de netbeheerders. In overleg met
de veiligheidsregio wordt bepaald op welke plaatsen een noodaggregaat wordt geplaatst.
7.10.2 Beoordeling impact
Een stroomstoring heeft verreikende gevolgen op verschillende gebieden. Net als bij overstromingen
dient rekening gehouden te worden met tal van keteneffecten. Hierbij valt te denken aan uitval van
drinkwatervoorziening, gemalen, riolering en andere pompen die op elektriciteit werken. Verder kan
ook spraak- en datacommunicatie uitvallen en heeft uitval van elektriciteit mogelijk ook invloed op de
continuïteit van de veiligheidsregio. Verder lijdt stroomuitval niet alleen tot praktische problemen bij
mensen thuis, maar ook (agrarische) bedrijven kennen een grote afhankelijkheid van stroom. Zoals
bij de langdurige stroomuitval in de Bommelerwaard (2007) is gebleken, kunnen ook koeien niet meer
gemolken worden, worden bedrijven stilgelegd en scholen gesloten.
Een stroom storing zal niet direct doden kunnen veroorzaken. Als gevolg van een stroomuitval
kunnen mensen echter in een benarde situatie terecht komen. Denk hierbij aan mensen die
36
Bron: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra, Politieacademie en Vrije Universiteit
Amsterdam (2008) Stroomuitval in de Bommeler- en Tielerwaard in december 2007
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zelfstandig wonen, maar afhankelijk zijn van medische apparatuur. Daarnaast dient rekening
gehouden te worden met mensen die al een zwakke weerbaarheid hebben. Als in de winter de
stroom uitvalt, zal de verwarming niet meer werken waardoor deze mensen door extreme kou kunnen
overlijden. Vergelijkbare problematiek geldt ook voor stroomuitval bij hitte. Vooral mensen die in een
sociaal isolement leven hebben hier extra kans op.37
De kosten van langdurige en grote stroomstoringen kunnen in de miljoenen lopen. In het geval van de
stroomstoring in de Bommelerwaard veroorzaakt door een Apache helikopter, moest defensie 40
miljoen euro aan schadeclaims betalen.38 Klanten krijgen 35 euro vergoed voor de eerste vier tot acht
uur dat zij geen stroom hebben. Vervolgens krijgen zij 20 euro vergoed voor iedere vier uur dat de
stroomuitval langer duurt. Daarbij komen nog de kosten voor het herstel.
Het is mogelijk dat het milieu aangetast wordt als gevolg van een stroomstoring. De chemische
industrie en waterzuiveringsinstallaties kunnen in het geval van een stroomstoring milieuschade
veroorzaken door het uitstorten van gevaarlijke stoffen indien de processen niet tijdig op een andere
wijze van stroom kunnen worden voorzien.
Het openbaar leven zal verstoord worden bij uitval van elektriciteit. Niet alleen zullen burgers last
hebben in de huiselijke sfeer maar ook kantoorgebouwen, winkels, openbare instellingen,
ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen zullen dit direct hinder/overlast ondervinden in hun dagelijkse
werkzaamheden. Het aantal instellingen met een eigen noodstroomvoorziening
De sociaal psychologische omvang is afhankelijk van de hoeveelheid huishoudens die getroffen zijn
en hoelang dit duurt. Kleine stroomstoringen die enkele uren duren zullen niet veel impact
veroorzaken. Echter zodra de stroomstoring langer gaat duren, zal de sociaal psychologische impact
toenemen.
7.10.3 Beoordeling waarschijnlijkheid
Dagelijkse vinden kleine stroomstoringenplaats, waarbij het bijna altijd gaat om incidenten waarbij het
aantal getroffenen en duur minimaal zijn. Dit incidenttype is dus zeer waarschijnlijk. De grotere
uitvallen vinden vele malen minder plaats, maar zijn wel voorstelbaar. De jaarlijkse uitvalduur in
minuten is 23,4 gemiddeld per burger en het gemiddelde aantal getroffenen is 133 per onderbreking
voor 2013.39 Bij deze duur zullen de gevolgen zeer beperkt zijn.
7.10.4 Verstoring gasvoorziening
Verstoringen in de gasvoorziening houdt in dat alle huizen, bedrijven, ziekenhuizen, bejaardentehuis
en alle gebouwen die aangesloten zijn op het gasnet geen gas meer krijgen. Dit betekent dat het niet
mogelijk is om gasfornuizen te koken, en is er geen verwarming of warmwater meer. De gevolgen
van een uitval van de gasvoorziening zijn hierdoor in de winter/kou erger dan in andere jaargetijden.
Storingen van de gasvoorziening ontstaan voornamelijk als gevolg van het falen van een gasleiding.
Dit kan komen door graafwerkzaamheden, maar ook bijvoorbeeld door het falen van andere
naastgelegen leidingen. Op 30 mei 2014 ontstond een omvangrijke gasstoring in de wijk Sprenkelaar
in Apeldoorn, waar als gevolg van een breuk in de waterleiding water en modder in de gasleiding
stroomden. Ca. 1300 huishoudens zaten zonder gas. Het herstellen van de gasvoorziening duurde tot
en met 8 juni. Op zondag 7 december ontstond een gasstoring in de wijk Anklaar in Apeldoorn,
37

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale
Risicobeoordeling 2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
38
Bron: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra, Politieacademie en Vrije Universiteit Amsterdam (2008)
Stroomuitval in de Bommeler- en Tielerwaard in december 2007
39 Bron: Netbeheer Nederland (2014) Kerncijfers energie (http://energiecijfers.info)
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waardoor 507 woningen 6 dagen zonder gas zaten. Hierbij bezweek een waterleiding waardoor de
gasleiding vervolgens ook bezweek. Gasleidingen staan onder druk dus wanneer de leidingen
bezwijken zal er gas uit stromen totdat de lekkage ingesloten wordt. Het herstellen van de
gasvoorziening werd ernstig bemoeilijkt doordat de leidingen verontreinigd waren. Voordat de druk
hersteld wordt moet de leiding schoongemaakt worden. Daarbij moeten alle huishoudens worden
langsgegaan, om de aansluiting te controleren voordat druk op de leidingen kan worden gezet.
In januari 2015 kwamen in Velsen-Noord 1150 huishoudens 6 dagen zonder gas te zitten. Bij
werkzaamheden werd een gasleiding geraakt en er stroomde water het leidingnet in. Daarom moest
het getroffen leidingnet volledig worden schoongemaakt.
In Hollands Midden hadden bijna 300 huishoudens in Waddinxveen in juli 2012 tijdelijk geen gas.
Tijdens reparatiewerkzaamheden aan het gasnet viel de gasdruk weg. Alvorens de gasdruk opnieuw
op de leidingen gezet kon worden, moest bij alle huishoudens de gaskraan zijn dichtgedraaid.
Aangezien dit in de zomer plaatsvond, waren een groot aantal huishoudens op vakantie, waardoor
via een noodverordening toegang verkregen moest worden tot de woningen.
7.10.5 Beoordeling impact
Elk jaar veroorzaakt graafschade ruim 10.000 storingen in de energievoorziening en vinden er als
gevolg van graafschade 10 gasongevallen plaats. In de afgelopen tien jaar vielen daarbij 47
gewonden40. Als gevolg van een gasuitval kunnen mensen daarbij in een benarde situatie terecht
komen. Denk hierbij aan mensen die al een zwakke weerbaarheid hebben. Als in de winter het gas
uitvalt, zal de verwarming niet meer werken waardoor deze mensen door extreme kou kunnen
overlijden. Vooral mensen die in een sociaal isolement leven hebben hier extra kans op41. Om dit te
voorkomen wordt door Liander wel elektrische verwarming aangeboden.
Klanten krijgen 35 euro voor iedere vier uur dat ze geen gas hebben. In het geval van de gasuitvallen
zoals in Apeldoorn (juni en december 2014) en Velsen-Noord (2015) moet Liander ca 1 miljoen euro
aan schadevergoedingen uitkeren. Daarbij komen nog de kosten voor het herstel van de leiding.
Het openbaar leven zal verstoord worden bij uitval van gas. Niet alleen zullen burgers last hebben in
de huiselijke sfeer maar ook kantoorgebouwen, winkels, openbare instellingen, ziekenhuizen en
verzorgingsinstellingen zullen dit direct hinder/overlast ondervinden in hun dagelijkse
werkzaamheden. Het aantal instellingen met een eigen noodstroomvoorziening
De sociaal psychologische omvang is afhankelijk van de hoeveelheid huishoudens die getroffen zijn
en hoelang dit duurt. Kleine storingen die enkele uren duren zullen minder impact veroorzaken.
Echter zodra de storing langer gaat duren, zal de sociaal psychologische impact toenemen.
7.10.6 Beoordeling waarschijnlijkheid
Alleen door ongelukken tijdens graafwerkzaamheden waren er al 5207 storingen in de
gasvoorziening in 2013. Daarbij komen enkele recente voorbeelden van de afgelopen jaren
(Waddinxveen 2012, Apeldoorn juli en december 2014, Velsen-Noord 2015). Dit maakt het
incidenttype voorstelbaar.42

40 Bron:

Netbeheer Nederland (2014) Kerncijfers energie (http://energiecijfers.info)
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale
Risicobeoordeling 2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
42 Bron: Netbeheer Nederland (2014) Kerncijfers energie (http://energiecijfers.info)
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7.11 Verstoring openbare orde
Dit crisistype omvat verstoringen van de openbare orde zoals rellen en demonstraties. Hierbij valt
onder andere te denken aan politieke beslissingen of de aanwezigheid van een pyromaan of pedofiel,
gewelddadigheden bij een voetbalwedstrijd, massale vechtpartijen en buurtrellen. Ook
maatschappelijke onrust valt hieronder. Maatschappelijke onrust is het verschijnsel waarbij één of
enkele incidenten plaatsvinden, die vervolgens, mede ten gevolge van structurele kenmerken van
sociale, fysieke, economische en/of demografische aard, leiden tot een groter aantal en/of ernstiger
incidenten, die op hun beurt leiden tot subjectieve en/of objectieve problemen op het gebied van
openbare orde en veiligheid. Er is sprake van maatschappelijke onrust als de volgende ingrediënten
aanwezig zijn:
o een voedingsbodem, onderliggende maatschappelijke problemen;
o één of meerdere incidenten, die heftige reacties veroorzaken bij burgers, in de media of in de
politiek, en die symbool staan voor de onderliggende maatschappelijke problemen. Dit kan
een dramatisch incident zijn, maar ook een vrij klein incident dat de druppel vormt die de
emmer doet overlopen;
o het (als reactie op dit incident) optreden van massale dan wel ernstige aantastingen van de
openbare orde en veiligheid.
De laatste jaren zijn we echter ook regelmatig geconfronteerd met plotselinge, ingrijpende
gebeurtenissen die landelijk voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Zoals de moord op
Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004), de cartooncrisis in Denemarken (2005-2006) en het
schietdrama in Alphen aan den Rijn (2011) en de aanslag in Parijs (2015). Maar ook op kleinere
schaal zijn incidenten voorstelbaar, zoals de onrust in de wijk Oosterwei in Gouda (2009). Toen
maakte busmaatschappij Connexxion bekend niet langer door een deel van de wijk te zullen rijden in
verband met het agressieve gedrag door een aantal Marokkaanse jongeren aldaar. Na vijf dagen en
enkele maatregelen, waaronder cameratoezicht, eindigde de actie en werd Oosterwei niet langer
gemeden door de bussen. Een ander voorbeeld is de vestiging van de veroordeelde pedofiel Benno
L. in Leiden (2014).
Verstoringen van de openbare orde kunnen zich daarbij openbaren door agressief gedrag van
bevolkingsgroepen, waarbij openbare gebouwen en objecten het moeten ontgelden of waarbij andere
bevolkingsgroepen het slachtoffer kunnen zijn. Vernielingen, brandstichtingen en intimidatie kunnen
de verstoring kenmerken.
De impact van de demonstraties is afhankelijk van de aard van de demonstratie. Demonstraties door
rechts extremistische groeperingen en aandacht voor onderdrukte bevolkingsgroepen vinden met
name plaats in de grote steden en roepen ook weer contra demonstraties op. Deze demonstraties
veroorzaken vaak stremmingen in het verkeer en de contrademonstraties hebben vaak verstoringen
van de openbare orde tot gevolg. De demonstraties door dierenactivisten vinden vaak plaats bij de
bedrijven die over het algemeen in het buitengebied gelegen zijn. Deze demonstraties zorgen voor
verstoring van de openbare orde
7.11.1 Beoordeling impact
In zeer ernstige gevallen kan verstoring van de openbare orde lijden tot het (tijdelijk) verlies van
zeggenschap over kleine delen van de regio. Ordeverstoorders kunnen een (klein) gebied blokkeren.
Afhankelijk van de aard en omvang van de verstoring van de openbare orde zijn doden en gewonden
voorstelbaar. In Alphen aan den Rijn (2011) vielen 7 doden en 17 gewonden en in Parijs (2015) 12
doden en 11 gewonden.
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De economische kosten bij verstoringen van de openbare orde kunnen miljoenen bedragen. Zo heeft
project X in Haren (2012) ongeveer 250 miljoen euro gekost voor de gemeente43. Bijvoorbeeld bij het
schietincident in de Ridderhof in Alphen aan den Rijn (2011) dient ook rekening te worden gehouden
met bijvoorbeeld inkomstenderving voor de winkeliers en andere bijkomende kosten.
Hoe grootschaliger de onlusten, hoe omvangrijker de verstoring van het dagelijks leven voor mensen
die wonen in de getroffen wijken. Het is mogelijk dat mensen niet naar school, werk en/of winkels
kunnen omdat die in de nabijheid zijn van de verstoring van de openbare orde.
De sociaal psychologische impact is bij verstoring openbare orde en maatschappelijke onrust zeer
groot. Hierbij valt te denken aan de gedragsmatige reactie van de bevolking die door uitingen van
angst en woede (mogelijk ook vermengd met verdriet en afschuw) worden gekarakteriseerd, en
waaraan de media aandacht besteed. Angst zal vooral een rol spelen voor de mensen die wonen in
de nabijheid van de openbare orde verstoring, omdat ook daar de spanning zal toenemen. Mensen
mijden deze plekken, kunnen vluchtgedrag vertonen, afwijkend koopgedrag vertonen, stigmatiseren
en hun onvrede uiten via de media. De publieke woede zal veel breder zijn. Een deel van de mensen
zal die woede richten op de overheid, een ander deel op de relschoppers.44
7.11.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Verstoring van de openbare orde en maatschappelijke onrust komt in kleine en grote vorm regelmatig
voor. Recente voorbeelden als Gouda (2009), Alphen aan den Rijn (2011), Leiden (2014) en Parijs
(2015) tonen aan dat dit incidenttype zeer voorstelbaar is.

7.12 Verstoring telecommunicatie en ICT
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een lastig af te bakenen verzamelbegrip. Onder ICT
verstaan we all infrastructuren, systemen, diensten en processen die het mogelijk maken informatie
digitaal te verwerken, te gebruiken en te delen. We spreken over uitval als de ICT verstoort raakt,
stagneert of stopt en de continuïteit van organisaties of zelfs de gehele samenleving hierdoor negatief
wordt beïnvloed.
De telecomsector is een complexe omgeving met veel partijen. Er is een beheerder ban de
infrastructuur voor telecommunicatie, zowel voor het mobiele net als voor het vaste net. Daarnaast
zijn er diverse providers die producten en dienstverlening aanbieden aan zakelijke partijen en
particulieren. Bij landelijke uitval is niet in elke veiligheidsregio een liaison beschikbaar ten behoeve
van de crisisorganisatie. Wegvallen van telecommunicatie- en ICT-netwerk heeft verstrekkende
gevolgen voor het zakelijke en het sociaal-maatschappelijke leven. De duur van het incident laat zich
moeilijk voorspellen en kan variëren van enkele uren tot (voor delen van het land) enkele dagen.
Door de uitval van Telecom en ICT is het mogelijk dat er niet meer kan worden getelefoneerd (vast
en/of mobiel), en kan ook internetten of televisie kijken en radio luisteren (via de kabel) niet meer
mogelijk zijn. De toepassingsmogelijkheden van Telecom en ICT raken steeds meer met elkaar
verweven. De impact kan groter worden en leiden tot verstoring van het betalingsverkeer (pin/
creditcard), uitval van elektronisch beveiligde deuren, sluizen, bruggen, drinkwaterpompen,
brandalarmen, etc. Bewust menselijk handelen, technisch falen en natuurrampen kunnen leiden tot
een verstoring van de telecommunicatie en ICT-netwerk. Opzettelijke verstoring kan worden
veroorzaakt doordat bijvoorbeeld een anti-globaliseringsgroep met virus besmette netwerkapparatuur
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Bron: Gemeente Haren (2012) Overzicht kosten Project X Haren 21 september 2012
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale Risicobeoordeling
2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
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op afstand uitschakelt. Hierdoor kunnen het Nederlandse IP-netwerk, internet, telecom- en
dataverkeer direct buiten werking raken en andere vitale voorzieningen uitvallen.
7.12.1 Beoordeling impact
Als gevolg van de interne storing in de ICT omgeving van een telecomprovider ondervinden veel
mensen problemen met hun internet of telefonie verbinding en kunnen niet meer internetten,
televisiekijken, en/of bellen. Bij veel bedrijven is geen telefoonverkeer mogelijk. Ook kan in veel
winkels niet gepind worden. Naast internet werken ook enkele UMTS masten niet meer. Belangrijke
infrastructuur kan uitvallen.
Slachtoffers kunnen mogelijk vallen als gevolg van het uitvallen van vitale voorzieningen in
bijvoorbeeld ziekenhuizen of door het falen van verkeersregelinstallaties. Daarbij is het mogelijk dat
mensen die acute medische zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een hartaanval, de
hulpverleningsdiensten niet tijdig kunnen bereiken. Hierdoor zijn dodelijke slachtoffers niet uit te
sluiten.
Van (langdurige) aantasting van het milieu en de natuur is geen sprake. De chemische industrie zal
de processen afschakelen om natuurrampen te voorkomen.
Afhankelijk van de oordzaak van de verstoring van Telecom en ICT is het mogelijk dat
maatschappelijke onrust ontstaat, samen met grote economische schade. Indien de verstoring wordt
veroorzaakt door een bewuste (cyber)aanval, kan maatschappelijk onrust ontstaan. Er kan angst
ontstaan wanneer blijkt dat de veroorzaker een anti-globaliseringsgroep is. Burgers kunnen in dat
geval bang zijn voor wat er nog meer kan gebeuren. Deze angst kan maanden aanhouden. Ook
media zal dit oppakken en mogelijk worden de overheid en betrokken partijen (providers) ervan
beschuldigd onvoldoende maatregelen te hebben getroffen.
7.12.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Nederland heeft geen ervaring met het op landelijke schaal uitvallen van internet, telefonie,
dataverkeer, enzovoorts. Op kleinere schaal hebben zich wel incidenten voorgedaan zoals in
Rotterdam (zomer 2011 en april 2012). Aangezien een verstoring van Telecom en ICT voorstelbaar
is, wordt de waarschijnlijkheid van dit crisistype, analoog aan de Nationale risicobeoordeling
2008/200945 beoordeeld als mogelijk.

7.13 Ziektegolf
Een ziektegolf kan veel verschillende oorzaken hebben. Een ziektegolf is een (feitelijk) gevolg van
gezondheidsproblemen met een forse curatieve inspanning, respectievelijk zorg voor zieken. Een
ziektegolf kan, onder andere, een gevolg zijn van laat ontdekte oorzaken (silent release) van
crisistype ‘bedreiging volksgezondheid’. Onder andere voedingshygiëne problemen komen geregeld
voor (voedselvergiftiging), ook chemische en radiologische oorzaken zijn mogelijk. Daarnaast kan
een ziektegolf veroorzaakt worden door een ziekteverwerker die een grootschalige
epidemie/pandemie teweeg kan brengen.
Een aantal factoren is van invloed op de regionale aanpak van een crisis door een besmettelijke
ziekte:
• de aard van de ziekte (verschijnselen, ernst) en het aantal sterfgevallen (mortaliteit);
• de omvang van de epidemie (lokaal, regionaal, landelijk) en de snelheid en omvang van
verspreiding (attack rate);
45

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale Risicobeoordeling
2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
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•
•

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

Griep (influenza) is een besmettelijke aandoening van de luchtwegen, veroorzaakt door één van de
influenzavirussen. Het virus is van mens op mens overdraagbaar en wordt via kleine druppeltjes met
het virus via de lucht overgedragen door praten, hoesten en niezen. Indirect kan het virus via handen
worden overgedragen. Er zijn drie typen influenzavirussen bekend: A, B en C. Deze typen zijn weer
onderverdeeld naar de eiwitten aan de buitenkant van het virus: het hemagglutinine en
neuraminidase. Ieder onderscheidend type influenza wordt genoemd in combinatie van
hemagglutinine en neuraminidase. De Mexicaanse griep werd veroorzaakt door een influenzavirus
van het A type met de H1 en N1 eiwitten. Dit zijn eiwitten die een rol spelen bij de binding van het
influenzavirus aan de cellen van de bovenste luchtwegen.
De jaarlijkse seizoensgriep wordt veroorzaakt door de typen A en B. Seizoensgriep treedt jaarlijks op
tussen november en april. In Nederland start het griepseizoen meestal in de maanden december of
januari, waarna het een aantal weken tot maanden doorloopt met een duidelijke piek. De gemiddelde
duur van de seizoensgriep is acht weken, waarin gemiddeld vijf procent van de bevolking griep krijgt.
De ziekte griep kent meestal een acuut begin met koorts, hoesten en spierpijn. Bij gezonde kinderen
en jonge volwassenen verloopt griep in principe ongecompliceerd, en gaat vanzelf weer over zonder
restverschijnselen. De ziekteverschijnselen houden gemiddeld 4 dagen aan. Binnen één tot twee
weken treedt herstel op. Griep geeft gemiddeld 1,5 dag arbeidsverzuim bij gezonde volwassenen.
Bekende risicogroepen voor de complicaties van griep zijn heel jonge kinderen, ouderen en personen
met een chronisch lijden (bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en longaandoeningen), waar de
influenzavirusinfectie een plotselinge verergering van klachten gerelateerd aan de onderliggende
aandoening kan veroorzaken. Tijdens het griepseizoen overlijden bijna uitsluitend mensen uit die
risicogroepen aan de gevolgen van griep.
Een pandemie wordt veroorzaakt door een type virus dat nog nooit of al heel lange tijd niet onder
mensen heeft gecirculeerd. Een pandemie is dus wat anders dan de jaarlijks terugkerende
seizoensgriep maar heeft als ziektebeeld wel dezelfde kenmerken als de jaarlijkse seizoensgriep.
Pandemieën kunnen in korte tijd veel mensen ziek maken. Maatschappelijke onrust en andere
effecten van een pandemie zijn afhankelijk van het aantal mensen dat ziek wordt en het overlijden
van patiënten. Wanneer (gezonde) kinderen overlijden zullen de media daar vooral aandacht aan
besteden.
Het menselijk lichaam kent grofweg twee verdedigingssystemen tegen ziekteverwekkers. Als eerste
de mechanische afweermechanismen van het lichaam zoals de huid en trilhaartjes en slijmvliezen in
de neus en luchtpijp. Als tweede de immunologische afweer door middel van het door het lichaam
zelf aangemaakte antistoffen (humorale afweer) en cellen die in staat zijn bacteriën en virussen aan
te vallen en te vernietigen (cellulaire immuniteit). Het immunologische afweersysteem heeft de
mogelijkheid van het opbouwen van een ‘antistofgeheugen’ tegen eerder doorgemaakte infecties
waardoor je een langere periode na een infectie met een influenzavirus geen griepverschijnselen
meer zal krijgen. Maar elk jaar circuleren er net iets andere virusvarianten. Deze varianten kunnen de
eerder opgebouwde specifieke afweer geheel of gedeeltelijk omzeilen. De dan nog bestaande
gedeeltelijke weerstand (restimmuniteit) kan de kans op en/of de ernst van ziekteverschijnselen en de
kans op overlijden verminderen.46

46
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2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid
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7.13.1 Beoordeling impact
De impact op fysieke veiligheid is afhankelijk van de aard van de ziektegolf, de effectiviteit van
maatregelen om verspreiding te voorkomen en of de zieken goed verzorgd kunnen worden. Is het
een ziekte die snel van mens op mens kan overgaan en wanneer het in staat is om gezonde mensen
te doden, zal de impact snel groter worden. Een groep die hier specifieke aandacht verdient zijn de
jonge kinderen, ouderen en mensen met een chronische aandoening want die zijn extra vatbaar voor
de ziektegolf.
In het griepseizoen gaan circa 300.000 mensen langs bij de huisarts met een influenza-achtig
ziektebeeld. Dit komt neer op circa 19 gevallen per 1.000 personen per seizoen. Deze schatting is
gebaseerd op gegevens voor de seizoenen 2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013 afkomstig van de
huisartsenregistratie CMR-Peilstations. Naar schatting zal in Nederland 1 op de 3 mensen ziek
worden bij een grieppandemie.
Lichamelijk lijden is mogelijk wanneer een substantieel gedeelte van de bevolking ziek is en de
bedrijfscontinuïteit van leveranciers van primaire levensbehoeften in gevaar komt. De impact op
economische veiligheid wordt vooral bepaald door kosten op gebied van de maatregelen, derving van
omzet van bedrijven die niet meer open kunnen blijven, het opvangen van de grote hoeveelheid
patiënten en de extra medicijnen die de overheid extra moet inkopen.
Het dagelijks leven zal door een ziektegolf verstoord worden op verschillende manieren. Het meest
voor de hand liggende is dat de zieken niet naar werk of school kunnen. Daarbij is het voorstelbaar
dat bedrijven en instanties niet meer kunnen openblijven als te veel medewerkers ziek zijn. Bij de
uitbraak van een (nieuw) influenzavirus moet rekening worden gehouden met een zeer groot aantal
patiënten, waarbij ook medewerkers van de zorgverlening zelf getroffen zullen worden. De continuïteit
van hulpverlening kan in het geding komen. Mede hierdoor zal de sociaal psychologische impact
groot zijn.
7.13.2 Beoordeling waarschijnlijkheid
Influenza (griep) komt ieder jaar voor. Grieppandemieën zijn zeldzaam, maar komen toch met enige
regelmaat voor. In de twintigste eeuw zijn er drie pandemieën geweest: in 1918 (ongeveer 40 miljoen
doden), in 1957 (meer dan twee miljoen doden) en in 1968 (ongeveer één miljoen
doden)47. Een crisistype ziektegolf wordt als zeer waarschijnlijk ingeschaald48.

47

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2013) Influenza- Operationeel draaiboek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009), Scenario’s Nationale Risicobeoordeling
2008/2009, Stuurgroep Nationale Veiligheid

48

6 oktober 2015
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden def versie aangepast na consultatie
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A.2

1. Samenvatting voorstel
Om een goede koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan, moet worden bepaald
aan welke risico´s de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht wil geven. De basis
hiervoor is het Regionaal Risicoprofiel, maar ook andere overwegingen, zoals bestuurlijk afbreukrisico
en landelijke afspraken spelen daarbij een rol. Verder zijn gemeenteraden en partners geconsulteerd
om hun wensen kenbaar te maken voor het beleidsplan. Op basis van deze input is een voorstel
gemaakt voor de wijze waarop de risico’s uit het risicoprofiel de komende jaren worden opgepakt.
Deze reacties van gemeenteraden en partners zijn verwerkt in het risicoprofiel. Onderliggende
risicoaanpak is verwerkt in het beleidsplan. Deze notitie wordt apart aangeboden om de koppeling
tussen het risicoprofiel en beleidsplan te benadrukken.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel risicoaanpak

Opgesteld door:

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

Algemeen Bestuur

Datum

MDRB
Josine Vos
26 november 2015

A.2
J.W.E. Spies (DB)
H.E.N.A. Meijer (VD)
-

Bijlage(n):
Status:

3
Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het voorstel, om in het beleidsplan de voorgestelde aanpak van risico’s op te nemen, vast te
stellen. Hierbij vragen vier thema’s om een nadere analyse, de start van deze analyses
worden als volgt gepland:
2016:
- Overstromingen
- Continuïteit VRHM (Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf)
2017:
- Verstoring openbare orde (Rol VRHM)
- Luchtvaartongevallen (bereikbaarheidsanalyse voor gebieden binnen 10km van start- en
landingsbanen)
De overige twee jaar van de komende beleidsperiode worden ingevuld op basis van o.a.
evaluaties van oefeningen en de actualisatie van de voorgestelde aanpak van risico’s.
2. Het overzicht van de voorgestelde risicoaanpak jaarlijks te laten te actualiseren.

4. Toelichting
Om een goede koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan, moet worden bepaald
aan welke risico´s de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht wil geven. De basis
hiervoor is het Regionaal Risicoprofiel, maar ook andere overwegingen spelen een rol, zoals de

bestuurlijke prioriteit, de gewenste mate van voorbereiding, het inspanningsrendement, de
gevoeligheid voor moedwillig handelen en landelijke afspraken.
Consultatie gemeenteraden en partners
De afgelopen periode hebben leden van VD gemeenteraden geconsulteerd. Er is een presentatie
gegeven over het regionaal risicoprofiel en gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld hun
wensen kenbaar te maken voor het regionaal beleidsplan. Gemeenten hebben de veiligheidsregio
gevraagd zich met name te richten op risico’s met een hoge impact en waarschijnlijkheid. Daarbij is
specifiek aandacht gevraagd voor Verstoring openbare orde, Overstromingen, evenementen en
Verstoring Telecom en ICT. Een volledig overzicht van de reacties van gemeenteraden is opgenomen
in de bijlage.
Tot slot zijn ook partners in de gelegenheid gesteld om hun wensen kenbaar te maken voor het
beleidsplan. Hier zijn geen inhoudelijke thema’s uitgekomen, maar is vooral het belang van de
(huidige) goede samenwerking onderstreept. Een volledig overzicht van de reacties van partners is
opgenomen in de bijlage.
Voorstel aanpak risico’s
of onderwerp
Op basis
van de eigen voorbereiding en de wensen van gemeenteraden en partners is een advies
opgesteld voor de wijze waarop de komende jaren wordt omgegaan met de verschillende risico’s. Het
volledige overzicht met alle risico’s is opgenomen in de bijlage. Op hoofdlijnen betekent dit dat de
volgende onderwerpen een bijzondere aanpak vergen, overkoepelend over de multidisciplinaire
werkgroepen en specifiek in het regionaal beleidsplan worden opgenomen:
-

-

-

Overstromingen: De huidige activiteiten op regionaal niveau worden gecontinueerd, in
samenhang met de landelijke activiteiten (strategische agenda) in het kader van het project
‘Water en evacuatie’.
Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf: Er wordt een
beïnvloedingsanalyse gedaan naar de eigen continuïteit van de multidisciplinaire voorbereiding
en uitvoering van risico- en crisisbeheersing van de veiligheidsregio. Het landelijke project
(strategische agenda) ‘Continuïteit van de samenleving’ wordt nauw gevolgd en mogelijke
uitkomsten worden geïmplementeerd in de regio. Hierin wordt ook de relatie met crisispartners
en gemeenten meegenomen.
Verstoring openbare orde: Dit is een containerbegrip. Er wordt onderzocht waar VRHM een rol
heeft en vervolgens hoe aan deze rol een nadere invulling kan worden gegeven.
Luchtvaartongevallen: Er wordt een analyse gedaan naar de bereikbaarheid van de gebieden
met een hoger risico (10km van de start- en landingsbaan) binnen VRHM. Verdere
implementatie van opgestelde planvorming en afspraken met Kennemerland.

De andere risico’s worden conform de voorgestelde risicoaanpak verwerkt in de werkplannen van de
multidisciplinaire werkgroepen.
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Planning
Veel van de voorgestelde werkzaamheden worden doorlopend meegenomen in de werkzaamheden
van de multidisciplinaire werkgroepen. De aanpak van Verstoring energievoorziening,
telecommunicatie en ICT en ziektegolf, Verstoring openbare orde, Overstromingen en
Luchtvaartongevallen vragen een specifieke planning. Voorgesteld wordt de volgende planning te
hanteren:
2016:
- Overstromingen
- Continuïteit VRHM (Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf)
2017:
- Verstoring openbare orde (Rol VRHM)
- Luchtvaartongevallen (bereikbaarheidsanalyse voor gebieden binnen 10km van start- en
landingsbanen)
De overige twee jaar van de komende beleidsperiode worden ingevuld op basis van o.a. evaluaties
van oefeningen en de actualisatie van de voorgestelde aanpak van risico’s.
Actualiseren aanpak
De wereld om ons heen is continu in beweging. Risico’s die vandaag actueel zijn kunnen morgen
overschaduwd worden door nieuwe risico’s. Ook de ’beleving’ van risico’s is aan verandering
onderhevig. Daarnaast heeft ook onze regio te maken met een veelheid aan en verscheidenheid van
risico’s. De risico’s verbreden in toenemende mate van klassiek fysieke risico’s naar meer sociaalmaatschappelijke risico’s, terwijl de middelen om risico’s het hoofd te kunnen bieden gelijk blijven of
zelfs afnemen. Dit dwingt ons om voortdurend onderbouwde keuzes te maken.
Om deze actualiteit te kunnen garanderen, wordt door de werkgroep MDRB het risicoprofiel jaarlijks
geactualiseerd. Daarbij wordt voorgesteld de werkgroep MDRB ook het bijgaande voorstel van
aanpak van risico’s jaarlijks te actualiseren. Hierbij dienen ook de behaalde resultaten van de aanpak
van risico’s te worden beschouwd.

5. Aandachtspunten/risico’s
Risico’s laten zich niet vaststellen
Zoals eerder aangegeven laten risico’s zich niet voor vier jaar vaststellen. Het bewaken van de
actualiteit is daarom belangrijk.

6. Consequenties
Consequenties op het gebied van financiën, capaciteit en materieel worden integraal beschreven in
het nieuwe regionaal beleidsplan.
Juridisch:
N.v.t.

7. Implementatie en communicatie
Implementatie
De aanpak van de risico’s en de voorgenomen inzet voor de komende jaren, wordt opgenomen in het
regionaal beleidsplan. Hierbij wordt specifiek capaciteit en middelen beschikbaar gesteld voor de
geplande activiteiten. Per thema wordt vervolgens een projectvoorstel gedaan, waarbij de werkwijze
wordt toegespitst op het risico. De resultaten van de analyse zelf worden onder andere verwerkt in de
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eigen werkwijze van de veiligheidsregio, de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen van
de veiligheidsregio, maar ook in de (bestaande) convenanten met partners (de actielijsten).
Communicatie
Bij gemeenten wordt in het najaar het Regionaal Beleidsplan besproken met gemeenteraden. Hierbij
wordt een terugkoppeling gegeven van de consultatie van de gemeenteraden in het kader van het
Regionaal Risicoprofiel, waarbij aan de hand van het voorstel voor aanpak van de risico’s de relatie
met het beleidsplan wordt gemaakt.

8. Bijlagen
-

Voorstel nadere uitwerking risico's
Overzicht reacties partners voor beleidsplan
Overzicht reacties gemeenten voor beleidsplan

9. Historie besluitvorming
VD 16 februari 2015: Ingestemd met het concept regionaal risicoprofiel en opdracht gegeven om een
werkwijze op te stellen om te komen tot een prioritering van de risico’s.
DB 12 maart 2015: Concept regionaal risicoprofiel vrijgegeven voor consultatie van gemeenteraden
en partners.
VD 30 maart 2015: ingestemd met de voorgestelde werkwijze om te komen tot een prioritering van de
risico’s.
DB 29 oktober 2015: ingestemd met voorliggend document
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Voorstel nadere prioritering risico's

A.2 bijlage 1

Voorstel Risicoaanpak VRHM
Natuurlijke
omgeving

Overstromingen

Natuurbranden

Extreme weersomstandigheden

Aardbeving
Plagen (ongedierte)

Dierziekten

Gebouwde
omgeving

Technologische
omgeving

Vitale
infrastructuren
voorzieningen

Verkeer en vervoer

Branden in kwetsbare objecten
Instorting grote gebouwen en
kunstwerken
Incidenten met brandbare/
explosieve stof in open lucht
Incidenten met giftige stof in open
lucht
Kernincidenten
Verstoring energievoorziening

Sociaalmaatschappelijke
omgeving

- Risico niet waarschijnlijk in VRHM
- Valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/
NVWA. Zij nemen en implementeren maatregelen. Veiligheidsregio
ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen).
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.
- Valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/
NVWA. Zij nemen en implementeren maatregelen. Veiligheidsregio
ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen).
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.
- Specifieke voorbereiding gewenst, gericht op langer thuiswonende
ouderen en (zelf)redzaamheid
- Complexiteit van grote gebouwen neemt toe
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Veel inspanningen vinden plaats vanuit risicobeheersing
- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Veel inspanningen vinden plaats vanuit risicobeheersing
- Landelijk op strategische agenda (nucleair)
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Inspanningsrendement te behalen op onze eigen continuïteit
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Landelijk op strategische agenda (continuïteit)
- Sterke relatie met Telecom en ICT

Verstoring drinkwatervoorziening - Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Wordt landelijk gecoordineerd.
Verstoring rioolwaterafvoer en
afvalwaterzuivering
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
Verstoring telecommunicatie en
- Specifieke voorbereiding gewenst
ICT
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement te behalen op onze eigen continuïteit
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Landelijk op strategische agenda (continuïteit)
- Sterke relatie met energievoorziening
- Effecten van dit risico zijn zeer beperkt voor VRHM
Verstoring afvalverwerking
- Wordt nationaal opgepakt en uitgwerkt.
Verstoring voedselvoorziening
- Heeft bestuurlijke prioriteit
Luchtvaartincidenten
- Beperkt deel van VRHM heeft hoger risico
- Bereikbaarheid in gebied met hoger risico is mogelijk beperkt
- Afspraken zijn gemaakt met Kennemerland
- Rekening houden met risico's vanuit zee
Incidenten op of onder water
- gevaarlijke stoffen worden meegenomen onder andere crisistypen
(explosieve, brandbare, giftige stof in open lucht)
- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
Verkeersincidenten op land
- Met name spoor risico
Incidenten in tunnels

Gezondheid

Toelichting
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Landelijk op strategische agenda VRHM trekker
- Verdere analyse noodzakelijk om restrisico inzichtelijk te maken
als basis voor informatiepreparatie en risicocommunicatie (o.a. in
relatie met partners)
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Inspanningsrendement is hoger, met name door tips en trucs over
te nemen van andere regio's
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Hoog afbreukrisico
- Kans en impact van extreem weer neemt toe.
- Specifieke voorbereidingen op extreem weer zijn erg moeilijk.
- Reguliere capacteit voldoende

Bedreiging volksgezondheid

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Nieuwe tunnel in ontwikkeling, deze aandacht moet geborgd
blijven
- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Mogelijke dierziekten overdraagbaar op mens Valt onder
verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/ NVWA. Zij
nemen en implementeren maatregelen. Veiligheidsregio
ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen)
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.

Ziektegolf

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Inspanningen mogelijk op het gebied van eigen continuïteit

Evenementen

- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement is hoog, vindt al verfijning plaats op dit
moment (planvorming en evaluatie)
- kwetsbaar voor moedwilligheid
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement mogelijk door informatie beter aan de
voorkant te krijgen en bestuurders beter te ondersteunen en in
stelling te brengen
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- mogelijk gevolg van ander crisistype

Verstoring openbare orde

Advies
Heeft prioriteit om op te pakken. Geen specifieke
beïnvloedingsanalyse, maar regionale activiteiten in
samenhang met landelijke activiteiten (strategische
agenda) doorzetten.

VRHM volgend laten zijn en prepareren op basis van
elders ontwikkelde concepten

Wordt deels meegenomen in reguliere preparatieproces.
Verder rekening houden met extreem weer als trigger bij
andere crisistypen (bijvoorbeeld overstromingen,
natuurbrand, etc.)
-

-

Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
Landelijke project (strategische agenda) nucleair volgen,
eventuele uitkomsten implementeren in regio
- Landelijk project (strategische agenda) 'continuïteit van
de samenleving' volgen, mogelijk hierin participeren vanuit
VRHM
- Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring telecommunicatie en ICT en ziektegolf.
Convenant afspraken borgen en meenemen in reguliere
preparatieproces
- Landelijk project (strategische agenda) 'continuïteit van
de samenleving' volgen, mogelijk hierin participeren vanuit
VRHM
- Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring energievoorziening en ziektegolf.
- Analyse van de bereikbaarheid van het gebied met hoger
risico.

Wordt in het reguliere preparatieproces meegenomen.

- Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
- convenantafspraken met ProRail borgen
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
-

Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring energievoorziening en verstoring
telecommunicatie en ICT.
Huidige inspanningen op dit thema continueren, verder
implementeren en verfijnen

Containerbegrip nader specificeren en onderzoeken waar
VRHM een rol heeft en vervolgens hoe deze rol kan
worden verbeterd.

Voorstel nadere prioritering risico's

Geanalyseerd in Regionaal
Risicoprofiel

A.2 bijlage 1

Nadere beschouwing gewenst

A.2 bijlage 2
Overzicht wensen partners voor beleidsplan
Organisatie
Hoogheemraadschap van
Rijnland
Hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap
Amstel Gooi en Vecht
Liander
ProRail

Regionaal Militair
Commando-West

Rijkswaterstaat WestNederland Zuid
Het Nederlandse Rode Kruis
Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid

Wensen beleidsplan
Huidige goede samenwerking voortzetten.

Geen aanvullende wensen
Huidige goede samenwerking continueren, met name op het vlak
van planvorming en oefenen. Het samenwerkingsconvenant en
de operationele afspraken periodiek afstemmen en actueel
houden.
Huidige goede samenwerking voortzetten en defensie betrekken
bij het opstellen van het regionaal beleidsplan. Strategische
agenda opnemen in beleidsplan, met name de civiel-militaire
samenwerking.
Geen aanvullende wensen, blijven graag betrokken als vitale
partner
Geen aanvullende wensen
Aandacht tussen de regio’s en participatie in interregionale
samenwerking continueren.
Geen aanvullende wensen
Geen aanvullende wensen

Geen reactie ontvangen:
Omgevingsdienst Midden-Holland
Omgevingsdienst West-Holland
Nederlandse Gasunie
Tennet
Stedin Netbeheer B.V.
Drinkwaterbedrijf Oasen
Drinkwaterbedrijf Dunea
Drinkwaterbedrijf PWN
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Kennemerland
Provincie Zuid-Holland
Slachtofferhulp Nederland
Nederlandse Kustwacht
Reddingsbrigade Nederland
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Openbaar ministerie

A.2 bijlage 3
Gemeente

Wensen voor beleidsplan

Alphen aan den Rijn

Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Verstoring openbare orde, Overstromingen en
Verstoring Telecom en ICT. Daarbij aandacht voor de lokale risico’s:
HSL-tunnel, de Penitentiaire Inrichting en de hogedruk aardgasleiding A515.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Verstoring openbare orde, Bedreiging
volksgezondheid, Overstromingen en Verstoring Telecom en ICT.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en verder niet gesprongen explosieven, zoals vliegtuigbommen uit de
tweede wereldoorlog.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Verstoring energievoorziening en Verstoring
drinkwater.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Luchtvaartincidenten en Incidenten in tunnels.

Bodegraven-Reeuwijk

Gouda

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Krimpenerwaard

Leiden

Leiderdorp
Lisse

Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout

Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten

Waddinxveen

Zoeterwoude

Zuidplas

Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Risico’s op zee, Duinbranden en de RijnlandRoute
(Incidenten in tunnels).
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Verstoring openbare orde/matschappelijke onrust,
Overstromingen, Incidenten op of onder water, Dierziekten en Ziektegolf.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder de RijnlandRoute (Incidenten in tunnels), Verstoring
openbare orde, Evenementen.
Aandacht voor Kwetsbare objecten, A4 en Evenementen.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Evenementen, Verstoring openbare orde,
Overstromingen en Verkeersincidenten op land (spoor).
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Luchtvaartincidenten.
Richten op risico’s vanuit zee.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Verstoring openbare orde, Overstromingen en
Evenementen.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid.
Aandacht voor Incidenten met brandbare/explosieve stof in open lucht en
cybercriminaliteit.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Incidenten in tunnels, Kernincidenten, Verstoring
openbare orde, Verstoring energievoorziening, Verstoring Telecom en
ICT en Evenementen.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Verstoring openbare orde, Incidenten met
brandbare/explosieve stof in open lucht en Incidenten op of onder water.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Overstromingen, Verstoring Telecom en ICT en
Verstoring energievoorziening.
Richten op risico's met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid,
en in het bijzonder Verstoring openbare orde Overstromingen, Verstoring
Telecom en ICT, Verstoring energievoorziening en dierziekten.

A.3

1. Samenvatting voorstel
Het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 geeft richting aan de ontwikkeling van de crisisbeheersing
binnen de VRHM. In het beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd: informatie gestuurd
werken, risicogericht werken, omgevingsgericht (net)werken.

2. Algemeen
Onderwerp:

Regionaal Beleidsplan
2016 - 2019

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Peter Kessels, Brigit
Achten, Josine Vos
(Veiligheidsbureau)
Veiligheidsdirectie,
Hoofdenoverleg,
voorzitters
multidisciplinaire
werkgroepen
26 november 2015

A.3

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

31 maart 2016

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
in te stemmen met het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder!;
2.
de burgemeesters te verzoeken het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! te
bespreken met hun gemeenteraden voor 31 maart 2016;
3.
vervolgens het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! vast te stellen in de
vergadering van 31 maart 2016;
4.
de geldigheidsduur van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 te verlengen tot 31 maart 2016.

4. Toelichting op het besluit
De focus van het eerste regionale beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) lag op het versterken van de generieke crisisorganisatie door gericht te werken aan vier
beleidsprioriteiten. De vier prioriteiten zijn versterking van de gemeentelijke kolom (als onderdeel van
de hoofdstructuur), de samenwerking met crisispartners, informatiemanagement en
crisiscommunicatie. De vier prioriteiten hebben de afgelopen vier jaar richting gegeven aan alle
activiteiten ter versterking van de crisisbeheersing.
Geconstateerd kan worden dat VRHM, de kolommen, en de crisispartners in de afgelopen
beleidsperiode flinke stappen met elkaar hebben gezet in het versterken van de multidisciplinaire
crisisbeheersing. Dit geldt niet alleen voor de bovengenoemde beleidsprioriteiten, maar ook voor de
overige punten uit het meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Over de voortgang hiervan is het bestuur

geïnformeerd via de driemaandelijkse bestuurlijke voortgangsrapportage. Openstaande punten
worden, indien nog relevant, meegenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
Hiermee is de basis van de crisisbeheersing op zodanig niveau gebracht dat VRHM voorbereid is op
de belangrijkste risico’s en het overgrote deel van de incidenten generiek, dat wil zeggen zonder
specifieke aanvullende voorbereidingen, kan afhandelen: de juiste mensen en middelen bevinden
zich op de juiste plek binnen de organisatie, de normen worden nageleefd. Dit wordt ook bevestigd in
de jaarlijkse, wettelijk verplichte systeemtesten.
Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
De crisisorganisatie is op orde. Nu gaat het er om de organisatie duurzaam te maken en te houden:
bestendigen en gericht versterken. We behouden wat we hebben opgebouwd en versterken waar
gewenst.
Op basis van de evaluatie van de vier beleidsprioriteiten, de uitkomsten van het Regionaal
Risicoprofiel 2016-2019, de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad en overige
ontwikkelingen, zijn voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 drie beleidsprioriteiten
opgesteld:
1.

Informatiegestuurd werken
VRHM wil dat de beschikbare en juiste informatie op de juiste wijze op het juiste
moment bij de juiste personen beschikbaar is, zodat voorafgaand en ten tijde van een ramp
of crisis adequaat wordt opgetreden. Hierbij wil VRHM dat informatievoorziening vaker een
wezenlijke aanvulling aan het proces levert.
Het gaat hierbij zowel om het versterken van het informatiemanagement in de warme fase als
de introductie van het actuele informatiebeeld in de lauwe, niet opgeschaalde fase.

2.

Risicogericht werken (incl. doorvertaling Regionaal Risicoprofiel)
VRHM wil meerwaarde leveren door het analyseren van risico’s en het adviseren aan het
bestuur bij het maken van keuzes. Dit levert winst op in de vorm van een verbeterd inzicht en
overzicht qua risico’s, realisme in de besluitvorming en prioritering in de aanpak van het
reduceren van de risico’s.
De VRHM stelt samen met partners een actueel beeld van de risico’s in het
verzorgingsgebied op die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot een ramp of crisis. Op basis
van dit beeld kan de VRHM (het bestuur van) gemeenten (on)gevraagd voorzien van
adviezen en een handelingsperspectief bieden.
Naast deze werkwijze worden op basis van de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel
onderstaande risico’s nader uitgewerkt. De crisisorganisatie bereidt zich op basis van deze
risico’s gericht voor op:
overstromingen
verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf
verstoring openbare orde
luchtvaartongevallen

3.

Omgevingsgericht (net)werken.
VRHM wil aansluiten bij de behoeften in haar omgeving en de samenleving, de
netwerkpartners en de eigen crisisfunctionarissen adequaat kunnen bedienen met informatie
en producten die ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Hieronder vallen de volgende thema’s:
Samenwerken crisispartners
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-

Crisisbeheersing en (verminderd) zelfredzame burgers
De gebruiker centraal

5. Kader
Op basis van artikel 14 Wet veiligheidsregio’s dient ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal
beleidsplan vastgesteld te worden. Het beleidsplan wordt afgestemd met de gemeenteraden,
crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s.
De taken van de veiligheidsregio staan beschreven in artikel 10 Wet veiligheidsregio’s. Het regionaal
beleidsplan focust zich, naast de verplichte beleidsonderwerpen op basis van artikel 14 Wet
veiligheidsregio, op de ontwikkelingen van de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van
crisisbeheersing. Monodisciplinaire crisisbeheersing wordt opgepakt binnen de afzonderlijke
hulpdiensten en gemeenten. Dit maakt geen onderdeel uit van dit beleidsplan. Ontwikkelingen binnen
de monodisciplinaire crisisbeheersing die van invloed zijn op de multidisciplinaire crisisbeheersing,
maken wel deel uit van dit beleidsplan.

6. Consequenties
De nieuwe beleidsprioriteiten vormen de kern van het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2015-2019 en
zijn daarmee sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden van de veiligheidsregio (en haar
partners) in deze periode.
De beleidsprioriteiten in het regionaal beleidsplan worden jaarlijks beleidsmatig en financieel vertaald
in de werkplannen van VRHM. Deze werkplannen worden voorgelegd aan het bestuur. Over de
uitvoering van het beleidsplan en de jaarlijkse werkplannen wordt tussentijds gerapporteerd aan het
bestuur. Wanneer landelijke en/of regionale ontwikkelingen wijzigingen in de doelstellingen tot gevolg
hebben, zal het bestuur deze consequenties bezien.

7. Aandachtspunten / risico’s
In juni jl. zijn de zes projecten van de landelijke Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad
vastgesteld, te weten:
1.
Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten
2.
Continuïteit van de samenleving
3.
Water en evacuatie
4.
Kwaliteit en vergelijkbaarheid
5.
Versterking Bevolkingszorg
6.
Bovenregionale operationele besluitvorming (samenwerking tussen veiligheidsregio’s en
Defensie)
Op het moment van opstellen van het regionaal beleidsplan worden de projecten landelijk uitgewerkt.
VRHM heeft, gezien haar eigen beleidsprioriteiten (o.a. op basis van regionaal risicoprofiel en
beleidsplan) en –ontwikkelingen, een belang bij een adequate uitwerking en implementatie van de
projectplannen. Door VRHM wordt daarom ook geparticipeerd in deze projecten. De realisatie van de
projecten vormt de basis voor de verdere regionale uitwerking en implementatie binnen de komende
beleidsperiode. In het regionaal beleidsplan worden duidelijke koppelingen gelegd met deze
projecten.
Het nu voorliggende regionaal beleidsplan is tot stand gekomen met input vanuit alle multidisciplinaire
werkgroepen binnen de VRHH en de daarin vertegenwoordigde hulpdiensten, gemeenten en
crisispartners. Op verschillende momenten in dit proces zijn ook de gemeenten op ambtelijk niveau
betrokken geweest. De medewerkers openbare orde en veiligheid (mov’ers) hebben op 25 juni jl.
input geleverd op het eerste concept. De regiegroep gemeentesecretarissen heeft datzelfde gedaan
op 15 oktober jl. Vooral ook omdat in die periode de crisisnoodopvang van de vluchtelingen veel tijd
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en aandacht van de gemeenten eiste, is afgesproken dat de bijeenkomst van de regiegroep op 19
november a.s. nogmaals zal worden stilgestaan bij het regionaal beleidsplan. De uitkomsten van
deze laatste bespreking worden, indien daar aanleiding voor is, ingebracht bij de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 26 november a.s.

8. Implementatie en communicatie
Het regionaal beleidsplan wordt nu ter instemming aangeboden aan het Algemeen Bestuur.
Voor definitieve vaststelling dienen de burgemeesters het regionaal beleidsplan nog te bespreken
met hun gemeenteraden (artikel 14 Wet veiligheidsregio’s) (voor 31 maart a.s. i.v.m. latere definitieve
vaststelling door het Algemeen Bestuur). Door VRHM zal hiervoor een bespreeknotitie worden
aangeleverd. Ter ondersteuning van de bespreking in de gemeenteraden worden een aantal
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteraden (per district). Deze bijeenkomsten
worden georganiseerd in januari a.s.
Definitieve vaststelling van het regionaal beleidsplan kan vervolgens plaatsvinden in de vergadering
van het Algemeen Bestuur op 31 maart a.s.
Hiermee wordt het regionaal beleidsplan formeel vastgesteld in 2016. Dit betekent dat formeel de
geldigheidsduur van het “oude” regionaal beleidsplan 2012-2015 wordt verlengd totdat het Algemeen
Bestuur het nieuwe regionaal beleidsplan 2016-2019 heeft verlengd (zie besluitpunt 4; tot 31 maart
2016). Deze handelswijze is afgestemd met de Inspectie V&J.

9. Bijlagen
1.

Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder!

10. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur:

Algemeen Bestuur:

15 april 2015 (plan van aanpak), 5 juni 2015 (brainstorm-sessie),
10 september 2015 (beleidsprioriteiten)
29 oktober 2015 (vaststelling regionaal beleidsplan)
26 juni 2015 (informatienotitie),
24 september 2015 (beleidsprioriteiten)
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1 Voorwoord
Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is de afgelopen jaren goed (samen)gewerkt door de
hulpdiensten, de gemeenten en de crisispartners aan het versterken van multidisciplinaire
crisisbeheersing. Het eerste regionaal beleidsplan 2012 – 2015 van de veiligheidsregio is hierbij
sturend geweest. Aan het einde van deze beleidsplanperiode kunnen we constateren dat de
generieke crisisorganisatie op orde is. Een mooi resultaat.
De veiligheidsregio is, als wettelijke constructie sinds 1 oktober 2010, een jonge organisatie. De
samenwerking tussen hulpdiensten, gemeenten en crisispartners kent gelukkig een langere traditie in
onze regio. Deze solide basis is niet alleen van essentieel belang bij de voorbereiding op
crisisbeheersing, maar zeker ook bij het daadwerkelijk handelen bij een crisis. Onze crisisorganisatie
is goed voorbereid en laat dit in de praktijk ook zien.
Het past bij onze regio om het hier niet bij te laten. Soms omdat er landelijke ontwikkelingen zijn,
soms omdat we zelf vinden dat dingen beter kunnen. Daarom gaan we de komende vier jaar gericht
verder met het versterken van de multidisciplinaire crisisbeheersing en onze crisisorganisatie. Dit
regionaal beleidsplan 2016 – 2019 geeft de drie hoofdlijnen aan waarlangs dit gebeurt:
informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken.
De samenwerking bij multidisciplinaire crisisbeheersing beperkt zich niet meer tot lokaal en regionaal
niveau. Op landelijk niveau vindt, via het Veiligheidsberaad, afstemming plaats tussen
veiligheidsregio’s, Rijk en landelijke crisispartners. Ook op dit niveau levert onze veiligheidsregio een
belangrijke bijdrage aan het versterken van de multidisciplinaire crisisbeheersing.
De Veiligheidsregio Hollands Midden staat op de fundamenten van vier sterke kolommen (de
hulpdiensten en gemeenten): rood, wit, blauw en oranje. Samen met de andere crisispartners gaan zij
in de komende vier jaar uitvoering gegeven aan dit regionaal beleidsplan. Samen sterk voor
veiligheid! luidt het credo van onze veiligheidsregio. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft het
volste vertrouwen in het welslagen van deze taak en de daarvoor benodigde inzet van de
hulpdiensten, gemeenten en crisispartners.

Henri Lenferink
voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden
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2 (Bestuurs)Samenvatting
VRHM en haar crisispartners hebben in de achterliggende vier jaar, op basis van het regionaal
beleidsplan 2012-2015, stevig geïnvesteerd in de versterking van de generieke crisisorganisatie. De
komende vier jaar wordt dit stevige fundament bestendigd en de multidisciplinaire crisisbeheersing
gericht verder versterkt. Daarvoor zijn in dit regionaal beleidsplan 2016-2019 drie beleidsprioriteiten
benoemd:
1.
Informatiegestuurd werken
Met informatiegestuurd werken bereikt VRHM dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste
moment bij de juiste personen beschikbaar is, zodat voorafgaand aan en ten tijde van een ramp of
crisis adequaat wordt opgetreden. Hierbij levert informatievoorziening vaker een wezenlijke aanvulling
op het proces van crisisbeheersing.
Om dit te kunnen realiseren gaat VRHM het informatiemanagement in de warme fase versterken, het
actueel informatiebeeld in de lauwe fase introduceren, informatiemanagement in de koude fase beter
benutten en de continuïteit van informatiemanagement borgen.
2.
Risicogericht werken
Risicogericht werken is een verschuiving van het voorkomen van onveiligheid naar het bevorderen
van veiligheid door het beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.
Met risicogericht werken levert VRHM meerwaarde door het analyseren van risico’s en het adviseren
aan partners. Dit leidt tot meer inzicht en overzicht van risico’s, heldere besluitvorming en prioritering
in de aanpak van risico’s.
Om dit te kunnen realiseren gaat VRHM risico’s gerichter beïnvloeden, gerichter adviseren over
risico’s, de operationele voorbereiding risicogerichter ontwikkelen en communiceren over risico’s en
crises.
3.
Omgevingsgericht (net)werken
Met omgevingsgericht (net)werken sluit VRHM aan bij de behoeften van de omgeving. Hierdoor
bedient VRHM de samenleving, partners en eigen medewerker adequaat met producten en diensten
op maat, die ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing.
Om dit te kunnen realiseren gaat VRHM samenwerken met partners, ondersteunen van en inzetten
op (verminderd) zelfredzame burgers en aansluiten bij de gebruikers van haar producten en diensten.
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3 Verantwoording
In 2011 is het eerste Regionaal Beleidsplan VRHM (periode 2012-2015) vastgesteld en vervolgens
uitgevoerd. Het nu voorliggende beleidsplan gaat over de periode 2016-2019 en geeft richting aan de
verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van
crisisbeheersing. Het beleidsplan is een verplichting op basis van artikel 14 Wet veiligheidsregio’s en
dient ten minste eenmaal in de vier jaar vastgesteld te worden.

3.1 Totstandkoming
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke
planvormen die nauw met elkaar verbonden zijn, het
risicoprofiel, het beleidsplan en het crisisplan. Het
risicoprofiel (art. 15 Wvr) beschrijft wat de
veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. In
het regionaal beleidsplan (art. 14 Wvr) zijn de te
behalen operationele prestaties beschreven op het terrein van de brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening, politiezorg en bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing. Het beleidsplan dient
mede gebaseerd te zijn op het risicoprofiel. Tot slot wordt in het crisisplan (art. 16 Wvr) beschreven
hoe de generieke crisisorganisatie eruit ziet en wie wat doet ten tijde van rampen en crises.
Op 26 november 2015 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM vastgesteld door het Algemeen Bestuur
VRHM. Dit beleidsplan is mede hierop gebaseerd.
Het beleidsplan is, conform de Wvr, opgesteld in afstemming met de gemeenteraden, crisispartners
en omliggende veiligheidsregio’s. Voor een overzicht van de werkwijze en reacties wordt verwezen
naar de bijlage X (wordt opgenomen na consultatie).

3.2 Inhoud en afbakening
De taken van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) staan beschreven in artikel 10 Wvr. Het
beleidsplan focust zich, naast de verplichte beleidsonderwerpen (art. 14 Wvr, zie bijlage 1), op de
ontwikkeling van multidisciplinaire crisisbeheersing.
Multidisciplinaire crisisbeheersing omvat de gehele veiligheidsketen, zowel de voorbereiding op (o.a.
risicobeheersing en operationele voorbereiding) als het daadwerkelijk optreden van de
crisisorganisatie tijdens een ramp of crisis. Tevens vinden tijdens de ramp of crisis activiteiten plaats
die gericht zijn op het terugbrengen van de ‘normale omstandigheden’. Zowel in de voorbereiding op
als tijdens rampen en crises steunt de veiligheidsregio op de expertise en capaciteit van drie
hulpdiensten (de brandweer, de politie en de GHOR) en gemeenten in Hollands Midden. Afhankelijk
van het thema worden andere crisispartners (o.a. Defensie, OM, waterschappen, Rijkswaterstaat en
vitale partners) betrokken bij de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Binnen dit
netwerk van multidisciplinaire samenwerking heeft VRHM een (niet vrijblijvende) regiefunctie.
Monodisciplinaire crisisbeheersing wordt opgepakt binnen de afzonderlijke hulpdiensten en
gemeenten. Dit maakt geen onderdeel uit van dit beleidsplan. Ontwikkelingen binnen de
monodisciplinaire crisisbeheersing die van invloed zijn op de multidisciplinaire crisisbeheersing,
maken wel deel uit van dit beleidsplan.
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In dit beleidsplan wordt met de term ‘veiligheidsregio’ (VRHM) gedoeld op de veiligheidsregio in ruime
zin als netwerkorganisatie, zoals hierboven beschreven. Daarnaast is de veiligheidsregio in enge zin
een juridische entiteit voor de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM
(organisatieonderdelen Brandweer, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en het
Veiligheidsbureau).
In 2013 is de Wvr geëvalueerd door de commissie Hoekstra. Op basis van deze evaluatie heeft de
minister van Veiligheid en Justitie geconstateerd dat een schaalvergroting van de veiligheidsregio’s
(analoog aan de verschaalvergroting van de politie) in deze regeringsperiode niet aan de orde is. Dit
is het uitgangspunt voor dit beleidsplan.

3.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 4 wordt een korte beschrijving gegeven van de missie en visie, de (niet-) wettelijke taken
en specifieke organisatieaspecten en –werkwijzen van VRHM.
In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen beschouwd die mede bepalend zijn voor de verdere
ontwikkeling van VRHM en de beleidsprioriteiten in dit beleidsplan. Het gaat hierbij om een terugblik
op de vorige beleidsperiode, het nieuwe regionaal risicoprofiel en de (landelijke) Strategische Agenda
van Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 van het Veiligheidsberaad.
In hoofdstuk 6 worden de drie beleidsprioriteiten in deze beleidsperiode beschreven:
informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken. Hierbij wordt
aangegeven welke resultaten gerealiseerd gaan worden. Met deze beleidsprioriteiten gaat VRHM
gericht verder met het versterken van crisisbeheersing.
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de bedrijfsvoeringsaspecten en de uitvoering van het beleidsplan.
Hierbij wordt aangegeven welke resultaten gerealiseerd gaan worden.
In hoofdstuk 8 worden de te realiseren resultaten zoals beschreven in de hoofdstukken 6 en 7 nader
uitgewerkt in activiteiten en planningen. Op basis hiervan wordt sturing gegeven aan de uitvoering
van dit beleidsplan.
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4 Veiligheidsregio Hollands Midden
VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers
beter beschermd worden tegen de risico’s van rampen en crises. Succesvolle crisisbeheersing is een
belangrijk thema in het vertrouwen van de burger in de overheid. Door multidisciplinaire samenwerking wordt ieders kennis en kunde optimaal ingezet en wordt de bestuurlijke en operationele
slagkracht vergroot.

4.1 Missie en visie
De kernactiviteit van VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving. VRHM spant zich samen
met haar crisispartners hiervoor in. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie. De
basis voor crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico’s die zich in de veiligheidsregio kunnen
voordoen. Aangezien rampen en crises zich niet laten voorspellen, bereidt VRHM zich voor op het
bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in de regio kunnen voordoen. VRHM is daarbij een
kennisorganisatie die leert van incidenten, zowel binnen als buiten de regio.
De missie van VRHM luidt:
De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de multidisciplinaire
voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing in de regio.
De visie van VRHM is:
Wij kennen de veiligheidsrisico’s in onze regio. Met de crisispartners bereiden wij ons hier
gezamenlijk op voor, zodat de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie slagvaardig opereert.
De missie en visie van VRHM laten zich samenvatten in het volgende motto:
Samen sterker voor veiligheid!
De missie en visie van VRHM vormen het uitgangspunt voor de ambities van VRHM voor de
komende vier jaar, zoals neergelegd in dit beleidsplan.

4.2 (niet-)Wettelijke taken
De taken en bevoegdheden van VRHM zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. De Wvr beoogt
een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie en heeft als centraal doel
crisisbeheersing te verbeteren. De Gemeenschappelijke Regeling VRHM is hierop gebaseerd. Bij de
uitvoering van de taken en bevoegdheden van VRHM vormen ook de wettelijke taken en
bevoegdheden van de drie hulpdiensten en gemeenten in Hollands Midden een belangrijk kader,
zoals neergelegd in de Wet publieke gezondheid, Wet ambulancezorg, Politiewet 2012,
Gemeentewet etc. Dit geldt ook voor de convenantafspraken met de overige crisispartners.
De minister van Veiligheid en Justitie heeft geen landelijke beleidsdoelstellingen geformuleerd (art. 37
Wvr) voor veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad en de minister van Veiligheid en Justitie hebben
wel een landelijke strategische agenda (met zes projecten) opgesteld voor de veiligheidsregio’s
(mede op basis van instemming van alle besturen van de veiligheidsregio’s). De betekenis van deze
agenda voor de taakuitoefening door VRHM wordt besproken in paragraaf 5.3.
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Op basis van de Wvr dient in het beleidsplan aangegeven te worden welke niet-wettelijke taken de
veiligheidsregio uitvoert.
De Wvr maakt het voor de veiligheidsregio mogelijk gevraagd en ongevraagd te adviseren over
risico’s op het terrein van branden, ongevallen, rampen en crises. VRHM vult dit in door gemeenten,
provincies en andere bestuursorganen (on)gevraagd te adviseren over risico’s die beschreven zijn in
haar risicoprofiel (fysieke veiligheid). Hiermee zorgt VRHM dat veiligheid adequaat en tijdig wordt
meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling (bijv.
evenementenveiligheid).
Daarnaast is VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s
(behorende tot de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten). Het gaat hierbij om een
platform voor gemeenschappelijke afstemming c.q. besluitvorming op dergelijke thema’s en niet om
een nieuwe taakuitvoering/beleidsontwikkeling door de veiligheidsregio (bijv. instellen en financiering
regionaal veiligheidshuis).

4.3 Bestuur en organisatie
Het Algemeen Bestuur van VRHM wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten
gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM. De leden van het Algemeen Bestuur
kiezen uit hun midden een Dagelijks Bestuur. De voorzitter wordt, na het Algemeen Bestuur gehoord
te hebben, aangewezen door de minister van Veiligheid en Justitie.
Gemeenteraden hebben sturende taken zoals jaarlijks inbreng leveren voor de begroting in de vorm
van een zienswijze en de eigen gemeentebegroting te voorzien van de benodigde financiële middelen
voor de veiligheidsregio. Daarnaast hebben ze de wettelijke taak eenmaal per vier jaar inbreng te
leveren voor drie belangrijke beleidskaders van de veiligheidsregio, namelijk het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan (beide multidisciplinair) en de doelen voor Brandweerzorg (monodisciplinair). Daarnaast hebben ze een controlerende taak. Gemeenteraden kunnen hun college en
bestuurder ter verantwoording roepen voor hun inbreng in het bestuur van de veiligheidsregio.
De veiligheidsregio staat onder ambtelijke leiding van de directeur. De directeur is verantwoordelijk
voor de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM (veiligheidsregio in enge zin) en
het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking tussen de drie hulpdiensten, gemeenten in
Hollands Midden en de overige crisispartners (veiligheidsregio in ruime zin). De ambtelijk
eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en gemeenten in Hollands Midden zijn
eindverantwoordelijk voor de bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van taken, processen en
projecten van VRHM. De directeur heeft hierbij geen zeggenschap over de drie hulpdiensten,
gemeenten en crisispartners. Binnen VRHM is gekozen voor een gecombineerde invulling van de
functies Directeur VRHM en Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden.
De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en gemeenten vormen tezamen de
veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de directeur VRHM. De veiligheidsdirectie is, conform
de Gemeenschappelijke Regeling VRHM, verantwoordelijk voor de multidisciplinaire crisisbeheersing
en adviseert het bestuur hierover.
De regie op de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing
vindt plaats vanuit het multi-domein van het organisatieonderdeel brandweer. Dit geldt ook voor de
bedrijfsvoeringstaken. De werkorganisatie voor VRHM is opgehangen bij de brandweer. Door de
combinatie van de functies van directeur veiligheidsregio en regionaal commandant brandweer is de
integraliteit van de aansturing gewaarborgd.

AB 26 november 2015
Pagina 7

5 Ontwikkelingen
Om te kunnen bepalen wat relevant is voor de komende vier jaar, wordt in dit hoofdstuk teruggekeken
op de behaalde resultaten van de beleidsplanperiode 2012-2015. Daarnaast wordt ingegaan op de
risico’s in de regio (regionaal risicoprofiel) en de strategische agenda van het Veiligheidsberaad voor
zover deze van invloed zijn op de komende beleidsperiode.

5.1 Beleidsperiode 2012-2015
5.1.1 De crisisorganisatie op orde
De focus van het eerste regionale beleidsplan 2012-2015 van VRHM lag op het versterken van de
generieke crisisorganisatie door gericht te werken aan vier beleidsprioriteiten. De vier prioriteiten zijn
versterking van de gemeentelijke kolom (als onderdeel van de crisisorganisatie), de samenwerking
met crisispartners, informatiemanagement en crisiscommunicatie. De vier prioriteiten hebben de
afgelopen vier jaar richting gegeven aan alle activiteiten ter versterking van crisisbeheersing. In deze
paragraaf wordt teruggekeken naar de resultaten van de vorige beleidsperiode. Op basis hiervan
wordt beoordeeld of deze beleidsprioriteiten afdoende zijn opgepakt of dat (delen van) deze
beleidsprioriteiten opgenomen moeten worden in het nieuwe beleidsplan.
5.1.1.1 Versterking gemeentelijk kolom
Op de beleidsprioriteit Versterking gemeentelijke kolom is in de achterliggende beleidsperiode een
forse inspanning geleverd door zowel de gemeenten als VRHM. Ook op landelijk niveau is op dit
thema een belangrijke bijdrage geleverd. De gemeenten bundelen steeds meer hun krachten op het
gebied van crisisbeheersing. In de afgelopen beleidsperiode zijn de gemeentelijke
crisisbeheersingstaken (bevolkingszorg) versterkt en de processen erachter verankerd. De functie
van Officier van Dienst Bevolkingszorg is geïntroduceerd, gemeenten leveren samen
piketfunctionarissen voor sleutelfuncties/gemeentelijke taken in de crisisorganisatie die opgeleid en
geoefend worden en er is een nieuwe visie op bevolkingszorg ontwikkeld die aansluit bij de
redzaamheid die burgers tijdens een incident laten zien.
5.1.1.2 Samenwerking met partners
De afgelopen vier jaar is stevig geïnvesteerd in partnerschappen en heeft VRHM als
netwerkorganisatie steeds meer vorm gekregen. Mede op basis van de risico’s uit het Regionaal
Risicoprofiel VRHM zijn samenwerkingsafspraken met verschillende crisispartners gemaakt en
vastgelegd in convenanten, actielijsten en operationele informatiekaarten die ook (gezamenlijk)
beoefend worden. Verder vindt er jaarlijks strategisch overleg plaats met crisispartners en is een
samenwerkingsconvenant met de vier omliggende veiligheidsregio’s afgesloten.
5.1.1.3 Informatiemanagement
Crises kenmerken zich door een toename van informatie die paradoxaal gepaard gaat met een
informatietekort. VRHM heeft zich de afgelopen beleidsperiode sterk gemaakt om
informatiemanagement voor de crisisorganisatie op een hoger niveau te brengen (o.a. door
netcentrisch werken). De juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste
personen beschikbaar hebben, zodat tijdens een ramp of crisis adequaat kan worden opgetreden.
Inmiddels wordt gewerkt volgens landelijke standaarden en zijn de mogelijkheden van het
informatiesysteem dat tijdens incidenten wordt gebruikt vergroot (LCMS). De beveiliging ervan
voldoet aan de wetgeving. Daarnaast is flink geïnvesteerd in de vakvolwassen- en bekwaamheid van
de crisisfunctionarissen die een rol hebben in het informatieproces.

AB 26 november 2015
Pagina 8

5.1.1.4 Crisiscommunicatie
Het proces crisiscommunicatie is de afgelopen vier jaar volwassen geworden en
geprofessionaliseerd. Alle rollen, taken en verantwoordelijkheden bij incidenten op het gebied van
communicatie zijn geborgd in het crisisplan. De taakkaarten zijn aangepast op basis van de landelijke
kaders (GROOTER). Het mandaat voor NL-Alert is aangevuld. De functionarissen met regionale
rollen zijn opgeleid en beschikbaar vanuit een regionale pool (hard en zacht piket). Verdere
professionalisering heeft plaatsgevonden na vaststelling en uitvoering van het plan van aanpak
professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2. De regionale professionalisering van
crisiscommunicatie heeft geleid tot goed gekwalificeerde en beschikbare medewerkers. Daarbij is
aandacht voor een goede verhouding tussen de gevraagde inzet voor opleiden, trainen en oefenen
en de werkdruk binnen de eigen organisatie.
5.1.2 Conclusie beleidsperiode 2012-2015: Bestendigen en gericht versterken
Geconstateerd kan worden dat VRHM en crisispartners in de afgelopen beleidsperiode flinke stappen
met elkaar hebben gezet in het versterken van de multidisciplinaire crisisbeheersing. Dit geldt niet
alleen voor de bovengenoemde beleidsprioriteiten, maar ook voor de overige punten uit het
meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Over de voortgang hiervan is het bestuur geïnformeerd via de
driemaandelijkse bestuurlijke voortgangsrapportage.
De crisisbeheersing van VRHM is hiermee op een zodanig niveau gebracht dat VRHM voorbereid is
op de belangrijkste risico’s. Het overgrote deel van de incidenten kan generiek worden aangepakt.
Hierbij zijn geen specifieke aanvullende voorbereidingen noodzakelijk. Dit wordt ook bevestigd in de
jaarlijkse, wettelijk verplichte, systeemtest.
De komende periode is het van belang de VRHM duurzaam te maken en te houden: bestendigen en
gericht versterken. De beschikbare middelen en personele capaciteit worden in de komende
beleidsperiode zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet zodat door slim te investeren de
crisisorganisatie nog beter kan worden voorbereid. Geconstateerd is dat de doorontwikkeling van de
beleidsprioriteiten versterking gemeentelijke kolom en crisiscommunicatie opgepakt kunnen worden
vanuit de staande samenwerking en daarom geen beleidsprioriteit meer zijn voor de komende
beleidsperiode. Voor de beleidsprioriteiten informatiemanagement en samenwerking met partners is
geconcludeerd dat vanwege de ontwikkelingen op deze terreinen, een verdere versterking in de
komende jaren noodzakelijk is. Daarom blijven deze beleidsprioriteiten ook in de komende
beleidsperiode een speerpunt.

5.2 Regionaal Risicoprofiel VRHM 2016-2019
Het beleidsplan is mede gebaseerd op de uitkomsten van het risicoprofiel van VRHM (art. 15 Wvr).
Elke veiligheidsregio kent risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en de crisispartners
nodig kan zijn; hoe zijn de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en op welke specifieke
risico’s dient de crisisorganisatie zich voor te bereiden. Het risicoprofiel brengt dit in beeld.
In 2011 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM 2012-2015 vastgesteld en vervolgens jaarlijks
geactualiseerd. Begin 2015 is het risicoprofiel herzien. In het Regionaal Risicoprofiel VRHM 20162019 zijn 25 crisistypen geïnventariseerd. Op basis hiervan is bepaald dat 13 crisistypen bepalend
zijn voor het risicobeeld van VRHM. Deze risico’s zijn nader geanalyseerd en geplaatst op het
risicodiagram.
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In het voorjaar van 2015 hebben de 19 gemeenteraden in de regio en crisispartners van VRHM hun
zienswijze op de herziening van het risicoprofiel kunnen geven. Gemeenten hebben de
veiligheidsregio gevraagd zich met name te richten op risico’s met een hoge impact en
waarschijnlijkheid. Daarbij is specifiek aandacht gevraagd voor Verstoring openbare orde,
Overstromingen, Evenementen en Verstoring Telecom en ICT. Verder zijn ook partners in de
gelegenheid gesteld om hun wensen kenbaar te maken voor het beleidsplan. Hier zijn geen andere
risico’s uitgekomen die specifieke aandacht vergen, maar is vooral het belang van de (huidige) goede
samenwerking onderstreept. De risico’s die aangegeven zijn door de gemeenten worden binnen de
nieuwe beleidsprioriteiten meegenomen en voor deze risico’s wordt beschouwd of de
crisisorganisatie voldoende is voorbereid.
In paragraaf 6.2 Beleidsprioriteit 2: risicogericht werken staat beschreven op welke wijze de
veiligheidsregio omgaat met alle 25 risico’s uit het regionaal risicoprofiel.
Voor een nadere toelichting op de werkwijze en totstandkoming van het risicoprofiel wordt verwezen
naar het op 25 november 2015 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel VRHM 2016-2019.
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5.3 (Landelijke) Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016
Diverse commissies (onder andere Noordanus, Hoekstra en Bruinooge) en ook de Algemene
Rekenkamer hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag hoe de veiligheidsregio’s bezig
zijn met crisisbeheersing en hoe het beter kan en moet. Op basis van de bevindingen is door het
Veiligheidsberaad een (landelijke) Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016
opgesteld waar alle 25 veiligheidsregio’s zich aan gecommitteerd hebben.
De strategische agenda richt zich op het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door
versterking van crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle betrokken
partijen (het Rijk, veiligheidsregio’s en publieke en private partijen). Het bestrijden van grootschalige
incidenten is georganiseerd in een netwerkstructuur met veel partijen. Deze opereren op
verschillende schaalgrootte en hebben een eigen organisatie, financiering en bestuur. Via de agenda,
die zes projecten omvat, worden landelijke afspraken gemaakt die het kader vormen voor de
regionale uitwerking:
1. Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten
2. Continuïteit van de samenleving
3. Water en evacuatie
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid
5. Versterking bevolkingszorg
6. Bovenregionale operationele besluitvorming (samenwerking tussen veiligheidsregio’s en
Defensie)
Voor een beschrijving (doelen en resultaten) van de zes projecten uit de strategische agenda wordt
verwezen naar de factsheet van het Veiligheidsberaad (zie bijlage 2).
Het Veiligheidsberaad heeft op 12 juni 2015 bovenstaande projecten vastgesteld, na consultatie van
de besturen van de veiligheidsregio’s. Op het moment van opstellen van dit beleidsplan worden de
projecten landelijk uitgewerkt. VRHM heeft een belang bij een adequate uitwerking en implementatie
van de projectplannen. VRHM participeert daarom in deze totstandkoming. De realisatie van de
projecten vormt de basis voor de verdere regionale uitwerking en implementatie op deze thema’s
binnen VRHM, die deze beleidsperiode zijn beslag krijgen.
Mede op basis van bovenstaande ontwikkelingen gaat VRHM gericht verder vorm geven aan de
ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de
crisisbeheersing. Dit komt tot uiting in de drie beleidsprioriteiten, zoals weergegeven in het volgende
hoofdstuk.
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6 Beleidsprioriteiten VRHM 2016-2019
De afgelopen vier jaar is stevig geïnvesteerd in de versterking van de generieke crisisorganisatie. De
komende vier jaar wordt dit stevige fundament bestendigd en gericht verder versterkt. Op basis van
de terugblik op de beleidsperiode 2012-2015, de uitkomsten van het nieuwe risicoprofiel en de
(landelijke) Strategische Agenda heeft VRHM drie prioriteiten voor de komende beleidsperiode
vastgesteld:
1.
informatiegestuurd werken;
2.
risicogericht werken;
3.
omgevingsgericht (net)werken.
De drie beleidsprioriteiten hangen sterk met elkaar samen en kennen een onderlinge afhankelijkheid.
In onderstaande paragrafen worden deze nader toegelicht en worden hier doelstellingen en
resultaten aan gekoppeld.

6.1 Beleidsprioriteit 1: Informatiegestuurd werken
Het delen van informatie is voor VRHM als netwerkorganisatie van groot belang. Afgelopen
beleidsperiode heeft VRHM de netcentrische werkwijze geïmplementeerd en geborgd in haar
crisisorganisatie. Nu het fundament is gelegd, wordt geïnvesteerd op het verbreden van deze
werkwijze. Gemeenschappelijke informatie zorgt voor een gezamenlijk basis voor VRHM en haar
crisispartners waarop consistent kan worden geacteerd. Dit geldt voor de daadwerkelijke
crisissituatie, maar ook voor de voorbereiding, de processen die voorafgaan aan de crisissituatie. Het
goed organiseren van proces en informatie is direct of indirect van belang voor de crisisbeheersing
van VRHM. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen koude, lauwe en warme processen:
Multi-processen
voorafgaand aan
crisissituatie
Koud IM

Actueel beeld:
Wat bedreigt VRHM ?
(actuele risico’s)
Lauw IM

Actueel beeld:
W at bedreigt VRHM?
(crisissituatie)
Warm IM

Binnen VRHM is sprake van informatiegestuurd werken wanneer door informatievoorziening een
wezenlijke aanvulling (toegevoegde waarde) op een proces wordt geleverd. De huidige netcentrische
werkwijze richt zich op de warme processen. VRHM wil deze werkwijze doortrekken naar de koude
organisatie. Het doel hiervan is dat er vanuit de koude organisatie een actueel risicobeeld ontstaat
voor de warme crisisorganisatie. Dit proces wordt ook wel het lauwe informatiemanagement
genoemd.
Met informatiegestuurd werken bereikt VRHM dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste
moment bij de juiste personen beschikbaar is, zodat voorafgaand aan en ten tijde van een ramp of
crisis adequaat wordt opgetreden. Hierbij levert informatievoorziening vaker een wezenlijke aanvulling
op het proces van crisisbeheersing.
6.1.1 Versterken van het informatiemanagement in de warme fase
Tijdens de warme fase werkt de crisisorganisatie van VRHM conform de netcentrische werkwijze. Het
fundament van deze werkwijze staat, waardoor verder geïnvesteerd wordt op het uitbreiden van de
inzetmogelijkheden en de toepasbaarheid. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het digitaliseren
van planvorming en de elektronische ontsluiting hiervan, het optimaliseren van de aansluiting van
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hulpdiensten, gemeenten en crisispartners in het operationele informatieproces, het koppelen van
informatiesystemen en de verdere professionalisering van informatiemanagement binnen de
crisisorganisatie. Hierin staat centraal de zoektocht naar proportionele informatievoorziening.
6.1.2 Introduceren van het actuele informatiebeeld in de lauwe fase
Het lauwe informatiemanagement is een relatief nieuw begrip binnen crisisbeheersing. Het betreft de
fase waarin nog geen opschaling hoeft plaats te vinden in situaties waarbij bepaalde potentiële
dreigingen zich voordoen. Het doel van dit proces is om een actueel beeld van de risico’s in het
verzorgingsgebied te genereren die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot crisis. De crisisorganisatie
wordt hiermee in staat gesteld daarop sneller te acteren. Hierbij gaat het onder andere om een
overzicht van evenementen (incl. beschikbare planvorming), weerswaarschuwingen, waarschuwingen
over hoogwater/droogte, wegafsluitingen, uitval nutsvoorziening enzovoort. Hiertoe zal een systeem
en een (beheers)organisatie worden ingericht. Een nevendoel is dat VRHM en haar crisispartners
vaker gebruikmaken van het informatiesysteem, waardoor een betere voorbereiding ontstaat op het
gebruik in een crisis.
6.1.3 Benutten van informatiemanagement in de koude fase
Voor het adequaat kunnen duiden van risico’s en het adviseren over deze risico’s is een actueel en
compleet risicobeeld nodig (risicogericht werken, zie ook paragraaf 6.2). Daarbij beschikken VRHM
en haar crisispartners in de koude fase over veel informatie die ook in de warme fase benut kan
worden (omgevingsgericht (net)werken, zie ook paragraaf 6.3). Hierbij is het noodzakelijk dat deze
informatie efficiënt en tijdig gedeeld kan worden. Om de samenwerking tussen VRHM en haar
crisispartners beter te kunnen ondersteunen wordt ingezet op een digitale omgeving (bijv. Sharepoint)
die hierin kan voorzien. Deze omgeving zorgt dat alle organisatieonderdelen beschikken over
dezelfde informatie en efficiënt kunnen samenwerken in crisisbeheersing.
6.1.4 Continuïteit van informatiemanagement
Het belang en de beschikbaarheid van informatie nemen toe. Tegelijkertijd neemt ook de
kwetsbaarheid toe door de grotere afhankelijkheid van deze systemen in crisissituaties. Hiertoe
creëert VRHM een betrouwbare digitale en fysieke omgeving om deze beschikbaarheid te kunnen
borgen. Daarvoor organiseert VRHM een ‘fallback’ en uitwijklocatie(s) voor de crisisorganisatie (incl.
meldkamer). Vanuit het oogpunt van proportionaliteit wordt rekening gehouden met hoeveelheid van
informatie die ter beschikking wordt gesteld.
6.1.5 Resultaten
VRHM bereikt met informatiegestuurd werken de volgende resultaten:
 VRHM heeft een beter (gezamenlijk) actueel beeld van de situatie. VRHM verbindt
(informatie)domeinen met elkaar. Er is een VRHM-brede informatievoorziening.
 Alle netwerkonderdelen beschikken over de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste
plaats tegen zo laag mogelijke kosten. Ook in de koude fase.
 VRHM werkt met actiegerichte informatievoorziening. VRHM beschikt over een crisisorganisatie
die goed weet hoe optimaal van LCMS gebruik te maken.
 Informatie over projecten is breed gedeeld en toegankelijk via een VRHM-brede digitale
omgeving (bijv. Sharepoint) dat voor alle crisisfunctionarissen en partners het platform wordt waar
informatie te vinden is.
 VRHM heeft de benodigde maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid van
informatiemanagement te organiseren.
 VRHM heeft ‘fallback’ en uitwijklocatie(s) georganiseerd voor de hoofdstructuur en GMK.
Bovenstaande resultaten worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt in te realiseren activiteiten en een
planning.
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6.2 Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken
Risicogericht werken is een nieuwe beleidsprioriteit voor VRHM. Risicogericht werken is een
verschuiving van het voorkomen van onveiligheid naar het bevorderen van veiligheid door het
beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. VRHM duidt vanuit
overzicht en inzicht risico’s (informatiegestuurd werken). Hierbij maakt VRHM duidelijk waar burgers,
bedrijven en instellingen een eigen verantwoordelijkheid hebben, zodat de juiste partner een bewuste
keuze kan maken het risico te beïnvloeden of te accepteren (omgevingsgericht (net)werken).
Het Veiligheidsberaad beschrijft in haar Strategische agenda 2014-2016 over risicogerichtheid:
‘Vernieuwend op dit thema is dat de illusie van volledige ‘beheersing’ wordt losgelaten en meer
gesproken wordt over ‘risicogerichtheid’. Risicogerichtheid gaat er van uit dat niet alle risico’s zijn uit
te sluiten en dat het ook niet alleen aan de veiligheidsregio is om daar invloed op uit te oefenen.
Risicogerichtheid moet helpen in het leggen van de focus op de beïnvloedbare risico’s.’.
Met risicogericht werken levert VRHM meerwaarde door het analyseren van risico’s en het adviseren
aan partners. Dit leidt tot meer inzicht en overzicht van risico’s, heldere besluitvorming en prioritering
in de aanpak van risico’s.
Risicogericht werken is meer dan het toepassen van wet- en regelgeving (ontwikkeling van
regelgericht naar risicogericht). Het gaat om het proces om daadwerkelijk inzicht te hebben in risico’s
en daar naar te handelen. Een zorgvuldige analyse van het risico is hiervoor cruciaal. VRHM voert
met partners de analyse uit en helpt het bestuur om hierin kritische en maatschappelijk verantwoorde
keuzes te maken. VRHM heeft niet altijd eigen zeggenschap over het beïnvloeden van risico’s.
Zorgen dat partners hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en een gedeelde verantwoordelijkheid
voelen voor de samenhang is in deze belangrijk. VRHM opereert hierbij in een netwerk, zonder
dwingende bevoegdheden, maar met heldere (regie)afspraken.
6.2.1 Gericht risico’s beïnvloeden
Mede op basis van het nieuwe risicoprofiel en de bijbehorende consultatie van gemeenteraden en
crisispartners is een advies opgesteld voor de wijze waarop de komende jaren de verschillende
risico’s worden beïnvloed. Hierbij is niet alleen gekeken naar het risicoprofiel, maar ook naar de
bestuurlijke prioriteiten, de gewenste mate van voorbereiding, het inspanningsrendement, de
gevoeligheid voor moedwillig handelen en landelijke afspraken zoals de strategische agenda van het
Veiligheidsberaad. In bijlage 3 is het totaal overzicht opgenomen van alle risico’s met de bijbehorende
aanpak. Daarbij vergen de volgende risico’s uit het risicoprofiel een bijzondere aanpak:
 Overstromingen: De huidige activiteiten van VRHM worden gecontinueerd, in samenhang met de
landelijke activiteiten in het kader van het project ‘Water en evacuatie’ (strategische agenda).
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf: VRHM voert een
beïnvloedingsanalyse uit voor de eigen continuïteit van de crisisorganisatie. Hierbij worden de
resultaten van het landelijke project ‘Continuïteit van de samenleving’ (strategische agenda)
geïmplementeerd in VRHM.
 Verstoring openbare orde: De rol van VRHM bij verstoring openbare orde wordt nader geduid en
op basis hiervan wordt deze rol nadere invulling gegeven.
 Luchtvaartongevallen: De bereikbaarheid van de gebieden met een hoger risico (10km van de
start- en landingsbaan) binnen VRHM worden geanalyseerd. De specifieke planvorming en
afspraken met Veiligheidsregio Kennemerland op dit risico worden verder geïmplementeerd.
De overige risico’s worden opgepakt conform het overzicht risicoaanpak in bijlage 3. In een
veranderende samenleving laten risico’s zich niet vaststellen. Om te voorkomen dat VRHM zich richt
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op achterhaalde risico’s, worden het risicoprofiel en het overzicht van de aanpak van risico’s jaarlijks
geactualiseerd.
6.2.2 Adviseren over risico’s
VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd andere overheden en instellingen over de risico’s vanuit
het risicoprofiel. Hierbij geeft VRHM integraal inzicht in de risicoanalyse, de duiding van het risico, het
restrisico en de beïnvloedingsmogelijkheden (ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht). Deze
advisering wordt gecoördineerd door VRHM, waardoor de adviezen van de hulpverleningsdiensten op
elkaar zijn afgestemd en het advies aansluit bij de risicogerichte vraag van de ontvanger
(omgevingsgericht (net)werken). Deze advisering kan ook intern binnen VRHM plaatsvinden, waar
het gaat om het verbinden van risicobeheersing met de (behoeften van de) crisisorganisatie. Dit
vergroot de effectiviteit van het optreden van de hulpdiensten en de arbeidsveiligheid.
De komst van de Omgevingswet gaat grote impact hebben op de wijze van advisering. De invoering
van de Omgevingswet wordt gevolgd en waar mogelijk en noodzakelijk worden procedures en
werkwijzen aangepast. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdiensten en
gemeenten.
6.2.3 Ontwikkelen risicogerichte operationele voorbereiding
VRHM introduceert een werkwijze waarbij inspanningen van operationele voorbereiding gericht zijn
op de verschillende risico’s. Op basis van de analyse van risico’s wordt bepaald of specifieke
operationele voorbereiding nodig is, zoals een plan, oefening of training (bijvoorbeeld voor
evenementen). Uitgangspunt hierbij is de generieke slagkracht, professionaliteit en vakmanschap van
de crisisorganisatie. VRHM zet in op de robuustheid en veerkracht van de crisisorganisatie waarbij,
naast plannen en procedures, het gebruik van netwerken (kennen en gekend worden) belangrijk is.
6.2.4 Communiceren over risico’s en crises
VRHM levert met risico- en crisiscommunicatie een bijdrage aan de weerbaarheid en
zelfredzaamheid van burgers, ondernemers, organisaties en hulpverleners. Deze communicatie is
daarmee gericht op het bevorderen van het risico- en veiligheidsbewustzijn, de zelfredzaamheid en
de onderlinge hulpvaardigheid. Burgers moeten de overheid als betrouwbare crisispartner ervaren.
Risico- en crisiscommunicatie kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren, omdat de overheid in
de informatiebehoefte voorziet. Dit wordt vormgegeven voor de risico’s uit het risicoprofiel. Het
stimuleren en faciliteren van (zelf)redzaamheid en het ondersteunen en begeleiden van verminderd
zelfredzamen wordt vormgegeven aan de hand van de beleidsprioriteit omgevingsgericht
(net)werken, zie paragraaf 6.3.2.
Afgelopen beleidsperiode is een stevig fundament neergezet voor crisiscommunicatie. VRHM blijft de
landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisiscommunicatie nauwlettend in de gaten houden.
Waar nodig past VRHM de organisatie, inhoud, middel of vorm van crisiscommunicatie aan. Daarbij
heeft VRHM specifiek aandacht voor een betere mix van communicatiemiddelen waarin nieuwe (en
social) media een belangrijke rol spelen. De prestatie-eisen die zijn geformuleerd bij
crisiscommunicatie in het rapport Bevolkingszorg op orde (versie 2.0) zijn uitgangspunt voor
uitvoering.
Bijzondere aandachtspunt is de versterking van de verbinding tussen risico- en crisiscommunicatie.
Met de focus op de hele veiligheidsketen kan de kracht en het rendement van communicatie worden
vergroot. Door gezamenlijk met partners crisiscommunicatie vorm te geven, kan de
crisiscommunicatie worden versterkt.
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6.2.5 Resultaten
VRHM bereikt met risicogericht werken de volgende resultaten:
 VRHM heeft overzicht en inzicht in de risico’s en de bijbehorende aanpak, waarbij ten minste de
risico’s overstromingen, verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf,
verstoring openbare orde en luchtvaartongevallen specifiek zijn uitgewerkt.
 VRHM zorgt voor een gecoördineerde integrale advisering. In deze advisering geeft VRHM
inzicht in de risicoanalyse, de duiding van het risico, het restrisico en de
beïnvloedingsmogelijkheden. Het advies sluit aan bij de vraagstelling van de ontvanger.
 VRHM bereidt zich operationeel voor op basis van de risico’s uit het risicoprofiel.
 VRHM heeft de continuïteit van de eigen crisisorganisatie/bedrijfsvoering versterkt.
 VRHM bevordert met risico- en crisiscommunicatie het risico- en veiligheidsbewustzijn, de
zelfredzaamheid en de onderlinge hulpvaardigheid.
Bovenstaande resultaten worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt in te realiseren activiteiten en een
planning.

6.3 Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken
VRHM is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing, maar steunt
daarbij op de kennis en kunde van partners. VRHM is onderdeel van een groot netwerk en vervult
daarin een belangrijke regierol. VRHM speelt in op de wensen en behoeften van haar omgeving.
Burgers, gemeenten, partners en ook eigen medewerkers hebben verschillende behoeften en
belangen. Door omgevingsgericht te (net)werken draagt VRHM er aan bij dat in gezamenlijkheid een
optimaal resultaat wordt behaald voor crisisbeheersing.
Met omgevingsgericht (net)werken sluit VRHM aan bij de behoeften van de omgeving. Hierdoor
bedient VRHM de samenleving, partners en eigen medewerker adequaat met producten en diensten
op maat, die ondersteunen bij de samenwerking, voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing.
6.3.1 Samenwerken met partners
In de vorige beleidsperiode is geïnvesteerd in de opbouw en intensivering van samenwerking met
partners. Op basis van landelijke modellen zijn met veel partners convenanten afgesloten en
geoperationaliseerd. VRHM als netwerkorganisatie blijft samenwerken met partners van groot belang
vinden. Daarom is dit opnieuw opgenomen als beleidsprioriteit. Het is voor het adequaat bestrijden
van een incident, ramp of crisis essentieel dat alle betrokken partijen goed weten hoe de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld zijn. Partners in crisisbeheersing moeten elkaar
weten te vinden voor, tijdens en na een crisis. Partnerschappen worden verder geïntensiveerd en de
samenwerkingsafspraken worden verder geconcretiseerd, bijvoorbeeld uitbreiding van afspraken op
het gebied van risicobeheersing en gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen. VRHM stemt deze
samenwerking af op het grondgebied van de partners. Hiervoor werkt VRHM bovenregionaal samen
met andere veiligheidsregio’s, om deze verbinding te kunnen maken. Hierbij wordt aangesloten bij het
project Bovenregionale operationele besluitvorming (samenwerking tussen veiligheidsregio’s en
Defensie) uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad.
Verder worden partnerschappen met kennisinstituten verkend, om de aldaar aanwezige kennis te
kunnen benutten voor crisisbeheersing.
Een aparte vermelding als partner krijgt de meldkamer. De komende jaren ligt de focus op het
waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de huidige (interregionale) meldkamer De Yp tot aan
het ontstaan van de nieuwe interregionale meldkamerlocatie als onderdeel van de LMO (Landelijke
Meldkamer Organisatie).
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6.3.2 Ondersteunen en inzetten (verminderd) zelfredzame
burgers
Burgers blijken erg zelfredzaam te zijn en zelfs mee te willen
werken aan crisisbeheersing. Tijdens crises vindt als
vanzelfsprekend spontane burgerhulp plaats. Daarbij blijven
ouderen steeds langer thuis wonen en zij zijn daardoor meer
afhankelijk van hun omgeving. Zowel bestuurlijk als
maatschappelijk is het besef aanwezig dat de mogelijkheden
voor hulpdiensten en de veiligheidsregio begrensd zijn en zij
niet altijd aan de hulpvraag van de burger kan voldoen. De
ondersteuning van (zelf)redzaamheid kan hiervoor worden
benut.
Onder zelfredzaamheid worden de handelingen verstaan die
burgers verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na een ramp
of crisis om zichzelf te helpen en de gevolgen te beperken. Als
dit handelen niet gericht is op zichzelf maar op anderen, wordt
dit redzaamheid genoemd. VRHM richt zich enerzijds op het
versterken van (zelf)redzame burgers, door te anticiperen op hun (zelf)redzaamheid en deze te
stimuleren en faciliteren. Anderzijds stemt VRHM haar hulpverlening af op de zelfredzame burger,
zodat deze benut kan worden tijdens crises.
Verminderd zelfredzamen kunnen zich niet (of beperkt) zonder hulp van omstanders of hulpdiensten
in veiligheid brengen. VRHM richt zich bij verminderd zelfredzamen op ondersteuning en begeleiding
in samenspraak met hun omgeving (bijv. sociale teams). Hierbij wordt ingezet op
risicobeheersingsmaatregelen en maatregelen die verminderd zelfredzamen minder afhankelijk
maken van de hulpverleningsdiensten tijdens crises. Verder bereidt VRHM zich voor door overzicht
en inzicht te hebben van locaties waar zich verminderd zelfredzamen bevinden. Door daarbij
redzame burgers te benutten, kan hulpverlening voor verminderd zelfredzamen efficiënter en
effectiever plaatsvinden.
Voor zowel het stimuleren en faciliteren van (zelf)redzaamheid, als het ondersteunen en begeleiden
van verminderd zelfredzamen zijn risico- en crisiscommunicatie belangrijke instrumenten. Zoals
eerder aangegeven in paragraaf 6.2.4 wordt het risico- en veiligheidsbewustzijn van burgers
bevorderd. Tevens wordt aangesloten bij het project Versterking bevolkingszorg uit de Strategische
Agenda van het Veiligheidsberaad.
6.3.3 Aansluiten bij de gebruiker
VRHM houdt bij het leveren van producten en diensten rekening met de wensen, behoeften en
risico’s van haar omgeving. Zo sluiten bijvoorbeeld planvorming en oefeningen aan bij de wensen en
behoeften van de crisisorganisatie en staan crisisfunctionarissen centraal bij de voorbereiding en
implementatie. VRHM wil een lerende organisatie zijn, van en voor alle crisisfunctionarissen. Mede op
basis van persoonlijke leerbehoeften, worden crisisfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend.
Voor alle crisisfunctionarissen wordt een functionerings- en beoordelingssystematiek gericht op hun
crisisrol ingevoerd.
VRHM geeft in de komende periode meer aandacht aan implementatie, onderhoud en beheer van
producten en diensten. Daarmee wil VRHM dat crisisfunctionarissen erop kunnen vertrouwen dat
producten en diensten, zoals planvorming, actueel zijn, en dat hiervan gebruik wordt gemaakt tijdens
crises. Verder worden producten en diensten regelmatig geëvalueerd. Op basis hiervan gaan
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producten en diensten beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruiker en ontstaat er
inzicht of de gebruikers voldoende geëquipeerd zijn met deze producten en diensten.
6.3.4 Resultaten
VRHM bereikt met omgevingsgericht (net)werken de volgende resultaten:
 VRHM maakt gebruik van haar intensieve samenwerking met partners, andere veiligheidsregio’s
en kennisinstituten. Er worden meer afspraken gemaakt op het gebied van risicobeheersing en
gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen.
 VRHM heeft de continuïteit en kwaliteit van haar meldkamer geborgd en de overgang naar de
LMO zorgvuldig begeleid.
 VRHM ondersteunt en faciliteert (zelf)redzamen en biedt verminderd zelfredzamen ondersteuning
en begeleiding. De effecten hiervan op de crisisorganisatie zijn ingepast binnen de huidige
procedures en werkwijzen.
 VRHM heeft haar producten en diensten afgestemd op de wensen en behoeften van de
gebruiker.
 De producten en diensten van VRHM zijn geïmplementeerd, actueel en geëvalueerd. Gebruikers
maken gebruik van deze producten en diensten en zijn hiermee aantoonbaar voldoende
geëquipeerd.
Bovenstaande resultaten worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt in te realiseren activiteiten en een
planning.
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7 Bedrijfsvoering
In het vorige hoofdstuk zijn de beleidsprioriteiten van VRHM voor de komende beleidsperiode
beschreven. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op welke wijze de bedrijfsvoering vorm krijgt voor
de uitvoering van deze beleidsprioriteiten.

7.1 Balans brengen in beleidsprioriteiten en middelen
VRHM wordt, als gemeenschappelijke regeling, met name gefinancierd door de gemeenten.
Daarnaast levert het Rijk door middel van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) een
financiële bijdrage. Deze hybride financieringsstructuur staat op dit moment landelijk niet ter
discussie. Op beide bijdragen hebben de afgelopen jaren substantiële taakstellingen plaatsgevonden
en zullen ook in de komende jaren nog verdere taakstellingen gerealiseerd moeten worden.
VRHM spant zich in om de multidisciplinaire capaciteit die benodigd is voor de uitvoering van dit
beleidsplan en de overige taken, op het noodzakelijke niveau te houden. Vanuit de hulpdiensten,
gemeenten en crisispartners komen signalen dat taakstellingen en organisatieontwikkelingen mogelijk
leiden tot minder capaciteit voor de multidisciplinaire samenwerking. In deze beleidsperiode staan
VRHM en haar partners voor de uitdaging om de organisatie van de multidisciplinaire samenwerking
adequaat vorm en inhoud te kunnen blijven geven.
Voor de uitvoering van de multidisciplinaire samenwerking ontvangen de VRHM en haar partners
geen additionele middelen. Voor de uitvoering van dit beleidsplan is, naast de te leveren capaciteit,
de bestemmingsreserve Samenwerken Loont! beschikbaar. Deze reserve is in 2012 ingesteld voor
het uitvoeren van het voormalige beleidsplan en toentertijd eenmalig gevoed uit het positief
jaarrekeningresultaat. Het restant van deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van de nieuwe
beleidsprioriteiten.
VRHM wil ook op het gebied van bedrijfsvoering risicogericht werken. Hiervoor wordt een nota
Risicomanagement en weerstandsvermogen opgesteld.

7.2 Werken aan kwaliteit
VRHM dient een kwaliteitszorgsysteem te hanteren (art. 29 Wvr). In de wet is niet beschreven aan
welke eisen dit systeem dient te voldoen. VRHM stelt hiertoe de visie op kwaliteitszorg op. Bij het
realiseren van een kwaliteitszorgcyclus voor crisisbeheersing wordt gebruik gemaakt van reeds door
hulpdiensten en gemeenten gehanteerde kwaliteitszorg- en registratiesystemen. VRHM wil de
beschikking hebben over een integraal kwaliteitszorgsysteem en de uitvoering van multidisciplinaire
processen bewaken. Kwaliteitszorg ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van
crisisbeheersing door het borgen, monitoren en verbeteren van de werkprocessen, producten en
diensten.
Het kwaliteitszorgsysteem is een sturingsmiddel voor het bestuur van VRHM, en ook voor de
gemeentebesturen. Bij het opstellen van het kwaliteitszorgsysteem zal dan ook bijzondere aandacht
zijn voor het opstellen van verantwoordingsindicatoren, zoals mede gevraagd door de commissie
Hoekstra (evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio, 2013). Bij de ontwikkeling van het
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kwaliteitszorgsysteem wordt aangesloten bij het project Kwaliteit en vergelijkbaarheid uit de
Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad.

7.3 Integraal samenwerken
Binnen VRHM wordt constructief samengewerkt. De samenwerking vindt veelal plaats via de
multidisciplinaire werkgroepen. Deze zijn geformeerd rond functiegebieden, zoals risicobeheersing,
planvorming en OTO, en samengesteld uit de hulpdiensten, gemeenten en crisispartners. Door de
brede samenstelling van de werkgroepen wordt ieder onderwerp vanuit alle gezichtspunten belicht.
VRHM wil deze werkwijze versterken door naast deze werkgroepen, een thematisch gerichte
werkwijze te introduceren. Hiermee wordt een aanpak gehanteerd, waarmee onderwerpen integraal
door de veiligheidsketen heen worden benaderd. VRHM gaat hiermee experimenteren en nieuwe
integrale werkconcepten introduceren.

7.4 Uitvoeren beleidsplan
In hoofdstuk 8 staan de resultaten van het beleidsplan opgesomd, met daarbij de te realiseren
activiteiten en planning. Deze resultaten worden jaarlijks beleidsmatig en financieel vertaald in de
werkplannen van VRHM. Deze werkplannen worden voorgelegd aan het bestuur. Over de uitvoering
van het beleidsplan en de jaarlijkse werkplannen wordt tussentijds gerapporteerd aan het bestuur.
Wanneer landelijke en/of regionale ontwikkelingen wijzigingen in de doelstellingen tot gevolg hebben,
zal het bestuur deze consequenties bezien.

7.5 Resultaten
VRHM bereikt met bedrijfsvoering de volgende resultaten:
 VRHM en haar partners hebben voldoende capaciteit beschikbaar gesteld voor de uitvoering van
het beleidsplan.
 VRHM werkt op het gebied van bedrijfsvoering risicogericht.
 VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, wat als sturingsmiddel fungeert voor het bestuur van
VRHM en de gemeentebesturen.
 Binnen VRHM wordt een aanpak gehanteerd, waarmee onderwerpen integraal door de
veiligheidsketen heen worden benaderd.
 VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan jaarlijks beleidsmatig en financieel in de
werkplannen.
Bovenstaande resultaten worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt in te realiseren activiteiten en een
planning.
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8 Planning resultaten
In dit hoofdstuk staan de resultaten van het beleidsplan opgesomd, met daarbij de te realiseren
activiteiten en planning. Dit overzicht is de basis voor de jaarlijkse rapportage naar het bestuur en
wordt gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse werkplannen. Zodra de projecten in het kader van
de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad nader uitgewerkt zijn en regionaal
geïmplementeerd worden, worden deze acties ook verwerkt in onderstaande planning en de
jaarwerkplannen.

8.1 Beleidsprioriteit 1: informatiegestuurd werken
Resultaat en acties
VRHM heeft een beter (gezamenlijk) actueel beeld van de
situatie. VRHM verbindt (informatie)domeinen met elkaar. Er is
een VRHM-brede informatievoorziening.
Acties:
1. Het opzetten en onderhouden van een actueel risicobeeld
ten behoeve van de crisisorganisatie in de koude, lauwe
en warme fase (op basis informatiebehoefte).
2. In gebruik nemen van een geo-voorziening waarmee over
de kolommen geo-data kan worden uitgewisseld. Hierbij
slim gebruikmakend van de landelijke geo-voorziening i.o.

2016

2017

X

X

2018

2019

X

Alle netwerkonderdelen beschikken over de juiste informatie,
op het juiste moment en op de juiste plaats tegen zo laag
mogelijke kosten. Ook in de koude fase.
Acties:
3. Opzetten van multi-registratie van geoefendheid.
4. Vervanging ondersteunend systeem risicobeheersing,
zowel voor bebouwde omgeving als evenementen.
5. Het ontwikkelen en introduceren van digitale
planvormingsproducten en ontsluiting hiervan.

X
X
X

X

VRHM werkt met actiegerichte informatievoorziening. VRHM
beschikt over een goed werkende crisisorganisatie die goed
weet hoe optimaal van LCMS gebruik te maken
Acties:
6. Doorontwikkeling geo-datagebruik/plot en de ontsluiting
van geo-data
7. Doorontwikkelen van de operationele IM-organisatie in de
hoofdstructuur.
8. Onderzoek naar de mogelijkheden van de rol van
GMK/RTIC tijdens crisisbeheersing en incidenten.
9. Onderzoek naar wat VRHM kan leren van de politie op het
gebied van informatiegestuurd optreden.

X
X
X
X

Informatie over projecten is breed gedeeld en toegankelijk via
een VRHM-brede digitale omgeving (bijv. Sharepoint) dat voor
alle crisisfunctionarissen en partners het platform wordt waar
informatie te vinden is.

AB 26 november 2015
Pagina 21

Acties:
10. Opzetten digitale samenwerkingsomgeving voor
crisisbeheersing (digitaal werken).

X

VRHM heeft de benodigde maatregelen getroffen om de
betrouwbaarheid van informatiemanagement te organiseren.
Acties:
11. Vaststellen van beveiligingsbeleid op basis van de
landelijke ontwikkelingen.
12. Vaststellen van beschikbaarheidsniveaus en maatregelen.

X
X

VRHM heeft ‘fallback’ en uitwijklocatie(s) georganiseerd voor
de hoofdstructuur en GMK.
Acties:
13. Bepalen en organiseren fallback en uitwijklocatie(s).
14. Beoefenen fallback en uitlocatie(s).

X
X

X

2016

2017

2018

2019

X
X

X
X

X

X

X

X

8.2 Beleidsprioriteit 2: risicogericht werken
Resultaat en acties
VRHM heeft overzicht en inzicht in de risico’s en de
bijbehorende aanpak, waarbij ten minste de risico’s
overstromingen, verstoring energievoorziening,
telecommunicatie en ICT en ziektegolf, verstoring
openbare orde en luchtvaartongevallen specifiek zijn
uitgewerkt.
Acties:
15. Regionaal risicoprofiel jaarlijks actualiseren.
16. Risicoanalyse hoogwater uitwerken met partners
en operationele gebruikers.
17. Onderzoeken rol VRHM bij verstoring openbare
orde
18. Bereikbaarheidsanalyse uitvoeren voor
luchtvaartongevallen (10-km zone)

X
X

VRHM zorgt voor een gecoördineerde integrale
advisering vanuit de veiligheidsregio. In deze
advisering geeft VRHM inzicht in de risicoanalyse, de
duiding van het risico, het restrisico en de
beïnvloedingsmogelijkheden. Het advies sluit aan bij
de vraagstelling van de ontvanger
Acties:
19. Verbinding maken tussen partijen om integraal te
kunnen werken
20. Implementeren van het integraal adviesproces
21. Coördinatiepunten risico-advisering en
evenementen worden geëvalueerd
22. Implementatie aanbevelingen evaluatie
coördinatiepunten

X
X
X
X
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23. Verbeteren van de kwaliteit van de advisering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018

2019

X

X

VRHM bereidt zich operationeel voor op basis van de
risico’s uit het risicoprofiel.
Acties:
24. De risicoaanpak wordt jaarlijks geactualiseerd en
overgenomen in de werkplannen van de
multidisciplinaire werkgroepen (naast de generieke
versterking van de crisisorganisatie)
VRHM heeft de continuïteit van de eigen
crisisorganisatie/ bedrijfsvoering versterkt.
Acties:
25. Hulpverleningsdiensten en gemeenten herzien hun
eigen continuïteitsplannen en stemmen deze op
elkaar af.
26. Uitwerken continuïteitsplan crisisorganisatie

X

VRHM bevordert met risico- en crisiscommunicatie het
risico- en veiligheidsbewustzijn, de zelfredzaamheid en
de onderlinge hulpvaardigheid.
Acties:
27. Samenhangend risico- en crisiscommunicatieplan
opstellen voor de risicoaanpak.
28. Webpagina Hollandsmiddenveilig.nl ondersteunt
de risico- en crisiscommunicatie.
29. Onderzoeken gezamenlijk vormgeven van
crisiscommunicatie met crisispartners en VRHM

X
X

X

8.3 Beleidsprioriteit 3: omgevingsgericht (net)werken
Resultaat en acties
VRHM maakt gebruik van haar intensieve
samenwerking met partners, andere veiligheidsregio’s
en kennisinstituten. Er worden meer afspraken
gemaakt op het gebied van risicobeheersing en
gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen.
Acties:
30. Samenwerking aangaan met
universiteiten/hogescholen.
31. Ambtelijke samenwerken in West 4 afstemmen en
onderlinge ervaringen uitwisselen.
32. Bij de actualisatie van convenanten/actielijsten
worden afspraken opgenomen op het gebied van
risicobeheersing en OTO.

2016

2017

X

X

X

X

X

X

VRHM heeft de continuïteit en kwaliteit van haar
meldkamer geborgd en de overgang naar de LMO
zorgvuldig begeleid.
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Acties:
33. Deelname/uitwerken ontwikkeling LMO (landelijk
en regionaal)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

VRHM ondersteunt en faciliteert (zelf)redzamen en
biedt verminderd zelfredzamen ondersteuning en
begeleiding. De effecten hiervan op de
crisisorganisatie zijn ingepast binnen de huidige
procedures en werkwijzen.
Acties:
34. Verkennen duiding en reikwijdte zelfredzaamheid.
35. Verbeteren overzicht en inzicht locaties
verminderd zelfredzamen
36. Het thema zelfredzaamheid komt terug in
opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO)
VRHM heeft haar producten en diensten afgestemd op
de wensen en behoeften van de gebruiker.
Acties:
37. Behoeften crisisfunctionarissen t.a.v. producten en
diensten in kaart brengen.
38. Opzetten en uitvoeren pilot digitale educatie
functionarissen crisiscommunicatie.
39. Ontwikkelen van werkvormen waarbij
eindgebruikers actief en integraal betrokken
worden bij de operationele voorbereiding.
40. Ontwikkelen van een productencatalogus OTO
voor en in afstemming met de gebruiker

X

De producten en diensten van VRHM zijn
geïmplementeerd, actueel en geëvalueerd. Gebruikers
maken gebruik van deze producten en diensten en zijn
hiermee aantoonbaar voldoende geëquipeerd.
Acties:
41. Per jaar minimaal 6 GRIP-incidenten evalueren
42. Monitoren en vastleggen van de individuele
prestaties bij OTO-momenten (vaardigheden
paspoort en vakbekwaamheidsregistratie)

X

X
X

X
X

X
X

2016

2017

2018

2019

8.4 Bedrijfsvoering
Resultaat en acties
VRHM en haar partners hebben voldoende capaciteit
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het
beleidsplan.
Acties:
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43. Bij de concretisering van het beleidsplan in
jaarwerkplannen wordt de beschikbare en
benodigde capaciteit in beeld gebracht.

X

X

X

X

VRHM werkt op het gebied van bedrijfsvoering risico
gericht.
Acties:
44. Opstellen nota Risicomanagement en
weerstandsvermogen.

X

VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, wat als
sturingsmiddel fungeert voor het bestuur van VRHM en
de gemeentebesturen.
Acties:
45. Ontwikkelen en implementeren
kwaliteitszorgsysteem.

X

Binnen VRHM wordt een aanpak gehanteerd,
waarmee onderwerpen integraal door de
veiligheidsketen heen worden benaderd.
Acties:
46. Ontwikkelen van integrale werkvormen bij het
uitvoeren van activiteiten op het gebied van
crisisbeheersing.

X

X

X

X

VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan jaarlijks
beleidsmatig en financieel in de werkplannen.
Acties:
47. Vaststellen en monitoren voortgang
jaarwerkplannen.

X

X
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Bijlage 1 Verplichte onderdelen Regionaal Beleidsplan
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) stelt het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) tenminste één maal in de vier jaar een beleidsplan vast. Het beleidsplan dient mede
gebaseerd te zijn op een door het bestuur vastgesteld risicoprofiel en dient in elk geval te bevatten:
Verplicht onderdeel
Een beschrijving van de beoogde operationele
prestaties van de diensten en organisaties van
de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede
van de gemeenten in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing

Een uitwerking, met inachtneming van de
omstandigheden in de betrokken
veiligheidsregio, van door Onze Minister
vastgestelde landelijke doelstellingen als
bedoeld
Een informatieparagraaf waarin een
beschrijving wordt gegeven van de
informatievoorziening binnen en tussen de
onder a bedoelde diensten en organisaties

Een oefenbeleidsplan

Een beschrijving van de niet-wettelijke
adviesfunctie, bedoeld in artikel 10, onder b;
De voor de brandweer geldende opkomsttijden
en een beschrijving van de aanwezigheid van
brandweerposten in de gemeenten alsmede de
overige voorzieningen en maatregelen,
noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te
voldoen.

Vindplaats
De beschrijving van de beoogde operationele
prestaties van de diensten is opgenomen in
separate plannen zoals de herziening Regionaal
Crisisplan VRHM en afzonderlijke
monodisciplinaire organisatieplannen van de
deelnemende organisaties aan het
samenwerkingsverband VRHM.
Er zijn tot op heden geen landelijke
doelstellingen door de minister gedefinieerd,
deze zijn dan ook niet uitgewerkt. Wel is de
Strategische Agenda versterking
veiligheidsregio’s opgenomen (paragraaf 5.3) .
De multidisciplinaire informatievoorziening is
uitgewerkt in de paragraaf 6.1. De
monodisciplinaire informatievoorziening is
opgenomen in de afzonderlijke
monodisciplinaire organisatieplannen van de
deelnemende organisaties aan het
samenwerkingsverband VRHM.
Het oefenbeleidsplan is uitgewerkt in een
seperaat plan: het Meerjaren Multidisciplinair
Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan
Zie hiervoor paragraaf 4.2.
Dit is beschreven in een seperaat plan, namelijk
het dekkingsplan en is dus geen onderdeel van
dit beleidsplan.
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Bijlage 2 Factsheet Strategische agenda
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Bijlage 3 Overzicht risicoaanpak
Natuurlijke
omgeving

Overstromingen

Natuurbranden

Extreme weersomstandigheden

Aardbeving
Plagen (ongedierte)

Dierziekten

Gebouwde
omgeving

Technologische
omgeving

Vitale
infrastructuren
voorzieningen

Branden in kwetsbare objecten
Instorting grote gebouwen en
kunstwerken
Incidenten met brandbare/
explosieve stof in open lucht
Incidenten met giftige stof in
open lucht
Kernincidenten

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Veel inspanningen vinden plaats vanuit risicobeheersing
- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Veel inspanningen vinden plaats vanuit risicobeheersing
- Landelijk op strategische agenda (nucleair)
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Inspanningsrendement te behalen op onze eigen continuïteit
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Landelijk op strategische agenda (continuïteit)
- Sterke relatie met Telecom en ICT

Verstoring
drinkwatervoorziening
Verstoring rioolwaterafvoer en
afvalwaterzuivering
Verstoring telecommunicatie en
ICT

- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Wordt landelijk gecoordineerd.

Incidenten op of onder water

Verkeersincidenten op land

Incidenten in tunnels

Sociaalmaatschappelijke
omgeving

- Risico niet waarschijnlijk in VRHM
- Valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/
NVWA. Zij nemen en implementeren maatregelen.
Veiligheidsregio ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen).
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.
- Valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/
NVWA. Zij nemen en implementeren maatregelen.
Veiligheidsregio ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen).
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.
- Specifieke voorbereiding gewenst, gericht op langer
thuiswonende ouderen en (zelf)redzaamheid
- Complexiteit van grote gebouwen neemt toe

Verstoring energievoorziening

Verstoring afvalverwerking
Verstoring voedselvoorziening
Verkeer en vervoer Luchtvaartincidenten

Gezondheid

Toelichting
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Landelijk op strategische agenda VRHM trekker
- Verdere analyse noodzakelijk om restrisico inzichtelijk te maken
als basis voor informatiepreparatie en risicocommunicatie (o.a. in
relatie met partners)
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Inspanningsrendement is hoger, met name door tips en trucs
over te nemen van andere regio's
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Hoog afbreukrisico
- Kans en impact van extreem weer neemt toe.
- Specifieke voorbereidingen op extreem weer zijn erg moeilijk.
- Reguliere capacteit voldoende

Bedreiging volksgezondheid

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement te behalen op onze eigen continuïteit
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Landelijk op strategische agenda (continuïteit)
- Sterke relatie met energievoorziening
- Effecten van dit risico zijn zeer beperkt voor VRHM
- Wordt nationaal opgepakt en uitgwerkt.
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Beperkt deel van VRHM heeft hoger risico
- Bereikbaarheid in gebied met hoger risico is mogelijk beperkt
- Afspraken zijn gemaakt met Kennemerland
- Rekening houden met risico's vanuit zee
- gevaarlijke stoffen worden meegenomen onder andere
crisistypen (explosieve, brandbare, giftige stof in open lucht)
- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Met name spoor risico
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Nieuwe tunnel in ontwikkeling, deze aandacht moet geborgd
blijven
- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Mogelijke dierziekten overdraagbaar op mens Valt onder
verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/ NVWA. Zij
nemen en implementeren maatregelen. Veiligheidsregio
ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen)
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.

Ziektegolf

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Inspanningen mogelijk op het gebied van eigen continuïteit

Evenementen

- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement is hoog, vindt al verfijning plaats op dit
moment (planvorming en evaluatie)
- kwetsbaar voor moedwilligheid
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement mogelijk door informatie beter aan de
voorkant te krijgen en bestuurders beter te ondersteunen en in
stelling te brengen
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- mogelijk gevolg van ander crisistype

Verstoring openbare orde

Advies
Heeft prioriteit om op te pakken. Geen specifieke
beïnvloedingsanalyse, maar regionale activiteiten in
samenhang met landelijke activiteiten (strategische
agenda) doorzetten.

VRHM volgend laten zijn en prepareren op basis van
elders ontwikkelde concepten

Wordt deels meegenomen in reguliere preparatieproces.
Verder rekening houden met extreem weer als trigger bij
andere crisistypen (bijvoorbeeld overstromingen,
natuurbrand, etc.)
-

-

Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
Landelijke project (strategische agenda) nucleair volgen,
eventuele uitkomsten implementeren in regio
- Landelijk project (strategische agenda) 'continuïteit van
de samenleving' volgen, mogelijk hierin participeren vanuit
VRHM
- Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring telecommunicatie en ICT en ziektegolf.
Convenant afspraken borgen en meenemen in reguliere
preparatieproces
- Landelijk project (strategische agenda) 'continuïteit van
de samenleving' volgen, mogelijk hierin participeren vanuit
VRHM
- Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring energievoorziening en ziektegolf.
- Analyse van de bereikbaarheid van het gebied met
hoger risico.

Wordt in het reguliere preparatieproces meegenomen.

- Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
- convenantafspraken met ProRail borgen
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
-

Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring energievoorziening en verstoring
telecommunicatie en ICT.
Huidige inspanningen op dit thema continueren, verder
implementeren en verfijnen

Containerbegrip nader specificeren en onderzoeken waar
VRHM een rol heeft en vervolgens hoe deze rol kan
worden verbeterd.
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A.4

1. Samenvatting voorstel
De intensieve samenwerking tussen hulpdiensten en gemeenten bij de voorbereiding van de
jaarwisseling maakt dat afstemming en coördinatie noodzakelijk is om maatregelen optimaal op
elkaar af te stemmen. Deze beleidsuitgangspunten voorzien in die behoefte. De
beleidsuitgangspunten in dit multidisciplinaire beleidskader vormen een eenduidig kader voor het
optreden van hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling. Aan het Dagelijks
Bestuur wordt gevraagd deze beleidsuitgangspunten ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen
Bestuur.

2. Algemeen
Onderwerp:

Beleidsuitgangspunten
Jaarwisseling 2015-2016

Opgesteld door:

A. Ponjee (politie)

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Datum

MDOP, gemeenten via
netwerk OOV en BGC,
betrokken AC’s en OL,
politie
26 november 2015

A.4

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit de beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015 – 2016 vast te
stellen, zodat die kunnen worden gebruikt als basis voor lokaal maatwerk.

4. Toelichting op het besluit
Het leidende uitgangspunt is het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling.
Dit door verstoringen van de openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het
zoveel mogelijk voorkomen – dan wel beperken – van letsel en materiële schade. De jaarwisseling
dient een feestelijk, maar beheerst karakter te hebben.
In overleg met alle samenwerkende partijen zijn 19 algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd.
Deze beleidsuitgangspunten wijken inhoudelijk niet af van de beleidsuitgangspunten die tijdens de
vorige Jaarwisseling zijn gebruikt.
In de bijlage bij deze algemene beleidsuitgangspunten treft u de nadere uitwerking van de
beleidsuitgangspunten en het optreden van de hulpdiensten, gemeenten, OM en andere actoren aan.
In die uitwerking is dit jaar nadrukkelijk aandacht besteed aan de evaluatie(s) die achteraf worden
opgesteld en is nu de multidisciplinaire evaluatie van de aanpak in (en met) beide veiligheidsregio’s
opgenomen. Net als voorgaande jaren is, in de uitwerking, aandacht besteed aan communicatie voor,

tijdens en na de jaarwisseling. Op basis van de uitwerking worden nadere werkafspraken gemaakt,
waarin, onder andere, expliciet de duiding van de van hulpdiensten verkregen informatie door
gemeenten aan de orde komt. Ook is de uitwerking op verzoek van de kolommen daar waar nodig
genuanceerd, nader gepreciseerd of geschrapt. Deze aanpassingen leiden niet tot een wezenlijk
afwijkende aanpak.

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

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

7. Aandachtspunten / risico’s
Het gebruik van de beleidsuitgangspunten op zichzelf levert geen aandachtspunten of risico’s op.
Vanzelfsprekend is de nauwere samenwerking tussen de twee betrokken veiligheidsregio’s iets dat
zich ieder jaar verder ontwikkelt en dat, zolang dit geen usance is, de nodige aandacht behoeft.
Tijdens de voorbereiding wordt, evenals vorig jaar, extra aandacht besteed aan het functioneren van
de meldkamer en aan de afspraken op het gebied van communicatie.

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

9. Bijlagen
Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015-2016

10. Historie besluitvorming
De beleidsuitgangspunten zijn multidisciplinair met alle betrokken partijen afgestemd.
Hoofdenoverleg, 5 oktober 2015, akkoord. Beslisnotitie aangevuld met toelichting wijzigingen ten
opzichte van vorig jaar.
Veiligheidsdirectie, 12 oktober 2015, akkoord.
DB VRHM, 29 oktober 2015, akkoord.
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Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015 – 2016

A.4 bijlage

Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, politie eenheid Den Haag

1.

Inleiding

De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015 – 2016 vormen het kader voor het optreden van
hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling.
(Sub)lokaal maatwerk is het vertrekpunt, omdat daarmee het meest effectief kan worden ingespeeld
op de lokale aard en omvang van de oud- en nieuwproblematiek. Echter, de intensieve samenwerking
tussen hulpdiensten en gemeenten bij de voorbereiding van de jaarwisseling maakt dat afstemming
en coördinatie noodzakelijk is om maatregelen optimaal op elkaar af te stemmen. Deze
beleidsuitgangspunten en de uitwerking ervan, voorzien in die behoefte.

2.

Samenwerking

Voor alle hulpdiensten geldt dat de jaarwisseling traditioneel de drukste nacht van het jaar is. Alle
diensten worden overvraagd en prioriteren de hulpverzoeken. De meldkamer in De Yp is (ook)
gedurende de jaarwisseling het zenuwcentrum van de operatie voor brandweer, politie en
geneeskundige kolom. De jaarwisseling houdt zich niet aan geografische grenzen van gemeenten,
veiligheidsregio’s of politiedistricten.
Deze beleidsuitgangspunten vormen het uitgangspunt voor het eenduidig optreden door hulpdiensten,
openbaar ministerie en de 28 gemeenten in de veiligheidsregio’s Haaglanden (Hgl) én Hollands
Midden (HM). Dit komt de effectiviteit van de aanpak ten goede, bevordert de daadkrachtige aanpak
van (dreigende) ordeverstoorders, bevordert de transparantie voor burgers en voorkomt dat bewoners
uitwijken naar een naburige gemeente met andere (ruimere) tolerantiegrenzen.
De in dit document geformuleerde beleidsuitgangspunten en de uitwerking daarvan in de bijlage
‘uitgangspunten optreden gemeenten en hulpdiensten’ is afgestemd met:
- de dienstdoende AC’s brandweer (Hgl en HM), AC’s GHOR (Hgl en HM), AC Bevolkingszorg
(HM) en AC politie tijdens de Jaarwisseling;
- de ambtelijke voorbereiders van de multidisciplinaire partners in beide veiligheidsregio’s die
betrokken zijn bij de voorbereiding op de Jaarwisseling;
- de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de 28 gemeenten, via het netwerk OOV;
- alle districtsadviseurs, de relevante stafadviseurs en de leden van SGBO van de politie
eenheid Den Haag;
- het Openbaar Ministerie.
- de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio Haaglanden (5 oktober) en Hollands Midden
(12 oktober) als onderdeel van het besluitvormingsproces.

3.

Jaarwisseling 2014 – 2015

Sinds enkele jaren verloopt de jaarwisseling in de twee betrokken veiligheidsregio’s, op het gebied
van openbare orde en veiligheid op veel locaties minder hectisch, met een overwegend feestelijke
stemming en het uitblijven van (ernstige) incidenten. Dit is voldoende reden om voor de komende
jaarwisseling weer met een vergelijkbare aanpak te komen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze
aanpak kenmerkt zich door het multidisciplinaire karakter ervan en de gebruikmaking van een aantal,
in de bijlage beschreven, specifieke werkwijzen.
De evaluatie van de jaarwisseling 2014 – 2015 heeft geleid tot een aantal multidisciplinaire punten dat
tijdens (de voorbereiding op) deze jaarwisseling extra aandacht behoeft, namelijk de werkafspraken
over de communicatie tijdens en na de jaarwisseling, de aanpak en monitoring van schade als gevolg
van de Jaarwisseling (Hollands Midden) en de multidisciplinaire evaluatie van de aanpak.
De uitwerking van deze punten vindt u terug in de bijlage. Ook de aanpassingen als gevolg van de
diverse monodisciplinaire evaluaties vindt u terug in de uitwerking van de beleidsuitgangspunten.
Het Vuurwerkbesluit is 5 november 2014 gewijzigd zodat de afsteektijden van vuurwerk zijn beperkt
tot de periode tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Naar verwachting besteedt de
landelijke vuurwerkcampagne ook dit jaar aandacht aan de beperking in toegestane afsteektijden. Ook
kunnen gemeenten vuurwerkvrije gebieden aanwijzen. Handhaven van het afsteekverbod is een zaak
van gemeenten en politie. Van een verbod op het door consumenten afsteken van vuurwerk of een
beperking van de (ver)kooptijden is geen sprake.
Tijdens de vorige jaarwisseling waarin de beperktere afsteektijden voor het eerst van kracht waren,
leek het afsteekverbod goed te worden gerespecteerd. In de 28 (toen nog 32) betrokken gemeenten is
zeer beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid vuurwerkvrije gebieden aan te wijzen.
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4.

Beleidsuitgangspunten

Het leidende uitgangspunt is het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling.
Dit door verstoringen van de openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het
zoveel mogelijk voorkomen – dan wel beperken – van letsel en materiële schade. De jaarwisseling
dient een feestelijk, maar beheerst karakter te hebben.
In overleg met alle samenwerkende partijen zijn de volgende algemene beleidsuitgangspunten
geformuleerd.
1. De voorbereiding van maatregelen is zorgvuldig, integraal, met nadrukkelijke aandacht voor risicoinventarisatie en planmatige aanpak vanuit gemeentelijk of sublokaal niveau; Risico’s en
aantasting van leefbaarheid, openbare orde en (brand)veiligheid zijn centrale termen.
2. We hanteren een informatiegestuurde en gerichte aanpak van de plaatsen/personen waar
criminaliteit en crimineel gedrag zich concentreren (hot shots, hot groups, hot spots), door:
o Het gericht benaderen van personen die bij een voorgaande jaarwisseling zijn aangehouden
(in geval van jongeren, tevens de ouders), eventueel in aansluiting op lokale afspraken over
een Persoonsgebonden aanpak (PGA) en in aansluiting op het investeren in groepen
jongeren gedurende het hele jaar;
o Een actieve handhaving van opgelegde straatverboden als gevolg van misdragingen tijdens
een voorgaande jaarwisseling;
o Gebruikmaking van preventieve maatregelen, bijvoorbeeld een preventieve last onder
dwangsom en/of toepassing van de Overlastwet (wet MBVEO), onder regie van de gemeente;
o Toepassing van cameratoezicht om daders uit de anonimiteit te halen.
3. De overheid werkt beperkt mee aan de organisatie van activiteiten waar eerder problemen waren.
Indien de overheid wel medewerking verleent, gelden (strakke) tolerantiegrenzen.
4. De gemeente voorziet in de periode rond de jaarwisseling in overleg met de eigenaar in adequaat
toezicht op en beheer van gebouwen met een publieke functie (zoals scholen, club- en
buurthuizen) en overige, leegstaande bouwwerken waarbij sprake is van een zeker risico op
brandstichting;
5. Op lokaal niveau maken gemeente, politie en brandweer afspraken over de gezamenlijke aanpak
van vreugdevuren.
6. Waar nodig kan het bevoegd gezag gebruik maken van het instellen van tijdelijke
bestuursrechtelijke maatregelen op bepaalde locaties, door bijvoorbeeld het instellen van een
alcoholverbod of een gebiedsverbod;
7. Consequent, eenduidig en daadkrachtig optreden bij schadeverhaal en sancties
8. De overheid hanteert een actief beleid ten aanzien van agressie en geweld tegen medewerkers
met een publieke taak. Bij agressie, geweld en belemmering van uitvoering van taken treedt de
politie op. Door of namens de medewerker wordt hiervan aangifte gedaan;
9. De omgevingsdiensten (namens gemeenten), brandweer en politie controleren en handhaven
gericht op vuurwerkverkooppunten;
10. De politie verbaliseert bij het voorhanden hebben, vervaardigen, verhandelen en/of afsteken van
ieder stuk eigengemaakt (zwaar) vuurwerk. Indien dit gebruik ook een bedreigende situatie
oplevert voor personen of dieren, zal de tenlastelegging worden uitgebreid met Strafrecht;
11. Vanuit het oogpunt van veiligheid (risico’s van bijvoorbeeld het spelen met vuurwerk dat niet is
afgegaan etc.) draagt de gemeente zorg voor het zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling (laten)
opruimen van vuurwerkresten;
12. De gemeente sluit af of verwijdert (ondergrondse) containers en vuilnisbakken, zeker in en
rondom risicogebieden;
13. De gemeente maakt tijdig bekend wanneer vuilnis (extra) wordt opgehaald;
14. De gemeente informeert proactief de samenleving over (a) risico’s die bij een oud en nieuwviering
horen, (b) het met elkaar beperken van schade aan materialen in de openbare ruimte, (c) de
medeverantwoordelijkheid van burgers voor het feest dat zij willen vieren, (d) de (over)belasting
van de (meldkamers van de) hulpverleningsdiensten, waardoor hulpverleners niet altijd binnen de
gestelde tijd ter plaatse kunnen zijn. Eventueel faciliteren veiligheidsregio’s door het aanbieden
van een eenduidige communicatieboodschap die de gemeente kan inzetten in de communicatie
naar hun burgers;
15. De veiligheidregio’s versturen op 1 januari een gecombineerd persbericht van politie, brandweer
en GHOR. Dit persbericht geeft een regionaal beeld van het verloop van de jaarwisseling.
Gemeenten communiceren desgewenst lokale informatie zelf.
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16. Brandweer, politie en gemeente zetten, op aan te wijzen locaties en/of gemeenten, zogenaamde
‘treinen’ op de avond/nacht van de jaarwisseling in die tot doel hebben schade als gevolg van
brand te beperken;
17. Carbid schieten is niet toegestaan, tenzij er door de gemeente een ontheffing is verleend. Deze
ontheffing wordt alleen verleend voor locaties buiten de bebouwde kom. De dienstdoende
gemeentelijke boa's controleren alle locaties tijdens het schieten op de voorwaarden, opgenomen
in de ontheffing;
Bovenstaande beleidsuitgangspunten zijn en worden verder uitgewerkt ten behoeve van de
operationele voorbereiding op de Jaarwisseling. In de bijlage treft u de uitwerking van de
beleidsuitgangspunten aan. Ook de uitgangspunten van (de voorbereiding op) het optreden van de
brandweer, politie, geneeskundige kolom, gemeenten, openbaar ministerie en meldkamer treft u in de
bijlage aan. Dit vormt de basis voor de uitwerking van de operatie in draaiboeken.

5.

Besluitvorming

De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015 – 2016 worden ter informatie ingebracht in het
Regionaal Bestuurlijk Overleg, het afstemmingsoverleg van alle burgemeesters in de politie-eenheid
Den Haag. Het enkel inbrengen van dit kader in de afzonderlijke vergaderingen van de
veiligheidsregio’s zou onvoldoende recht doen aan de ambitie de voorbereiding op de jaarwisseling
gezamenlijk vorm te geven. De beleidsuitgangspunten worden aan de algemeen besturen van beide
veiligheidsregio’s ter besluitvorming voorgelegd.
De beleidsuitgangspunten vormen de regionale bandbreedte van de maatregelen, waarbinnen
(sub)lokaal maatwerk mogelijk is. U kunt dit document, eventueel aangevuld met lokaal maatwerk,
bekrachtigen in de districtscolleges of in uw lokale bestuursoverleg (zoals de driehoek en de bilaterale
overleggen tussen burgemeester en brandweer). Ook kunt u overwegen de (regionale)
uitgangspunten voor de aanpak, na vaststelling door het lokaal gezag, te delen met de gemeenteraad.
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1.

Inleiding

Deze bijlage geeft deels1 antwoord op de vraag:
Wat gaat elke betrokken organisatie doen - voor, tijdens en na de jaarwisseling - om de geformuleerde
beleidsuitgangspunten te bereiken?
Daarmee is de bijlage een uitwerking van de beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015-2016. De
beschreven beleidsuitgangspunten bieden een regionale bandbreedte van de maatregelen,
waarbinnen (sub)lokaal maatwerk mogelijk is. Dat betekent dat op basis van een risicoanalyse wordt
gekeken welke problemen in welke gemeenten zullen spelen en welke instrumenten kunnen worden
ingezet. Dus als instrumenten worden ingezet, dan gebeurt dat binnen de afgesproken en
vastgestelde regionale bandbreedte van het beleidskader. Waar dat mogelijk is, is in deze bijlage
specifiek aangegeven als instrumenten slechts in een deel van het werkgebied van de eenheid Den
Haag worden ingezet.

2.

Voorbereiding jaarwisseling

Burgerparticipatie
Actieve burgerparticipatie (zoals de rolmodellen) heeft al een aantal jaarwisselingen een waardevolle
bijdrage geleverd: er gaat een preventieve werking vanuit. Ook dit jaar worden bewoners betrokken bij
een feestelijke en beheerste jaarwisseling. Waar mogelijk worden nieuwe concepten ontwikkeld die
hieraan bijdragen. Hierbij kan gedacht worden aan verdere verbetering van de eerder succesvol
gebleken inzet van buurtvaders en buurtinterventieteams.
Activiteiten en festiviteiten
Omdat activiteiten en festiviteiten kunnen bijdragen aan een ongestoord verloop van de jaarwisseling,
verdient het de aanbeveling deze onder voorwaarden te stimuleren. Hiertoe kan een planning worden
opgesteld, waarbij de analyse van de risico’s in de wijk/het stadsdeel/de gemeente de basis vormt.
Uitgangspunten bij de activiteiten en festiviteiten zijn:
o de extra activiteiten maken onderdeel uit van een samenhangend pakket van preventieve
maatregelen in een wijk;
o de activiteiten hebben in principe een openbaar karakter;
o de primaire verantwoordelijkheid (en de aansprakelijkheid) ligt primair bij de organisatoren.
Op locaties waar eerder problemen waren tijdens activiteiten en festiviteiten, verleent de overheid
beperkte medewerking aan de organisatie van festiviteiten en hanteert zij strakke tolerantiegrenzen.
Vreugdevuren
Evenals voorgaande jaren is het streven erop gericht tenminste spontane en ongecontroleerde vuren
te voorkomen. De ervaring heeft echter geleerd dat tijdens de jaarwisseling niet alle vuren voorkomen
of bestreden kunnen worden. Hulpdiensten hebben de afgelopen jaren ervaren dat ‘vreugdevuren’,
dat wil zeggen toegestane, vooraf aangevraagde vuren waarbij altijd een organisator aanspreekbaar
is (maar ook bij activiteiten en feesten in het kader van de jaarwisseling), een de-escalerende werking
hebben op de viering, zowel op het gebied van de openbare orde als op het gebied van de fysieke
veiligheid in de directe omgeving. Vanuit dit uitgangspunt zal ieder vreugdevuur en iedere activiteit
dan ook elk jaar afgewogen moeten worden. Immers, een vreugdevuur moet leiden tot minder
openbare orde verstoringen en omgevingsgevaar, en daarmee tot minder politie- en brandweerinzet.
Indien vreugdevuren lokaal worden toegestaan is het van belang dat gemeentelijke diensten en
hulpdiensten vooraf met de organisatoren afspraken maken over de omstandigheden waaronder niet
zal worden ingegrepen. Hierbij gelden (tenminste) de volgende voorwaarden:
o tijdig beschikbaar zijn van goed kaartmateriaal en een op schrift gestelde afspraak (Den Haag,
Delft) of vergunning (Veiligheidsregio Hollands Midden) tussen gemeente en
verantwoordelijken voor de opbouw van vuurstapels en het ter plaatse aanwezig zijn van een
contactpersoon van de gemeente bij het leggen van beschermde zand- en rijplaten en bij de
opbouw, het aansteken en afbranden van de vuurstapel.
o de verantwoordelijke persoon vanuit de organisatie is gedurende de opbouw aanwezig,
danwel op een (mobiel) telefoonnummer direct bereikbaar voor gemeente, brandweer en
politie (bijvoorbeeld de wijkagent) en kan snel ter plaatse zijn. De verantwoordelijke persoon is
gedurende het aansteken en afbranden aanwezig en aanspreekbaar;

1

Het precieze optreden wordt nader uitgewerkt in operationele draaiboeken van de betrokken (onderdelen van) organisaties.
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o

o
o
o

o
o
o
o

De maximum omvang van brandstapels wordt uit veiligheidsoverwegingen gerelateerd aan de
lokale omstandigheden, zoals de afstand tot de omliggende bebouwing en bosschages.
Lokaal stelt de gemeente, op advies van de brandweer en politie, per brandstapel de
wenselijkheid evenals de maximale omvang en afstand tot bebouwing en bosschages vast.
Als richtlijn geldt dat de maximale afmeting van een vuurstapel 5 x 5 x 3 (LxBxH) meter is. De
beperking in omvang van vuurstapels heeft als voordeel dat het leidt tot een ‘natuurlijk
verloop’ van het vuur. Onder voorwaarde dat bij de voorbereiding de hoeveelheid brandbaar
materiaal in de omgeving beperkt blijft (en het vuur gedurende de nacht dus niet telkens
opnieuw wordt aangewakkerd), zal een vreugdevuur hierdoor later in de nacht vanzelf
uitbranden en zijn minder personele capaciteit en middelen benodigd om de orde te bewaren;
de organisator slaat het materiaal voor de vuurstapel op een veilige wijze op. Dit betekent dat
materiaal niet tegen gevels, in achtertuinen, schuren etc. mag worden bewaard;
als uitgangspunt geldt dat vuurstapels via minimaal twee routes aanrijdbaar zijn met een
blusvoertuig van de brandweer;
er worden geen vuren gehouden op de hoofdroutes van de hulpdiensten en het openbaar
vervoer. Vuren op asfaltverharding en wegbelijning vinden uitsluitend in overleg met de
wegbeheerder (veelal de gemeente) plaats, die daar mogelijk nadere voorzorgsmaatregelen
voor eist zoals het gebruik van een vuurkorf;
de vuren of de vuurstapels bevatten geen stoffen of zaken, die onwettig zijn verkregen,
schadelijk zijn (als autobanden en autowrakken), hoogvluchtig zijn (bijvoorbeeld benzine,
spiritus en terpentine), of een zeer hoge hittestraling of vliegvuur kunnen veroorzaken;
externe invloeden zoals grote droogte en harde wind kunnen leiden tot een negatief advies
vanuit de brandweer voor het opbouwen/ aansteken van een vuurstapel;
de vuurstapel wordt niet voor 12 uur (nacht) op 31 december aangestoken;
indien de afspraken niet worden nagekomen of wordt gehandeld in strijd met de voorwaarden,
verbiedt de gemeente het vuur. Vanzelfsprekend treedt de brandweer in samenwerking met
de politie op als ze een (potentieel) brandgevaarlijke situatie constateert.

Uit het bovenstaande volgt dat de politie en brandweer nadrukkelijk letten op de grootte en
gevaarzetting van de vuurstapels en het hiervoor gebruikte materiaal. De gemeente verwijdert, op
verzoek van de politie/brandweer, brandbare materialen uit opslagplaatsen en uit brandstapels.
Tevens ruimt de gemeente de restanten op van vuren, die voortijdig zijn beëindigd. De politie houdt
hierbij in de gaten of ordeverstoring ontstaat, of agressie ten opzichte van de medewerkers van de
diensten.
Vuurwerk
Het verkopen en afsteken van vuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit, dat is gebaseerd op de
Wet Milieubeheer. Het verkopen is toegestaan op 29, 30 en 31 december. Iedere legale
verkooplocatie beschikt over een verkoopvergunning en heeft een poster ‘goedgekeurd 2015
vuurwerkverkooppunt’ zichtbaar. Een vergunning op basis van de Wet Milieubeheer is noodzakelijk
voor de opslag van consumentenvuurwerk. De controles vinden plaats door de Omgevingsdienst en
de brandweer. De politie ondersteunt indien noodzakelijk.
Op basis van de APV kan het college van Burgemeester en Wethouders besluiten een afsteekverbod
van vuurwerk voor een specifiek gebied aan te wijzen.
Vuurwerk- en Autobrandstichtingsteam
Het Vuurwerk- en Autobrandstichtingsteam (VAT15) richt zich op de aanpak van autobandstichtingen
en de illegale handel en het bezit van professioneel vuurwerk in de periode rond de jaarwisseling.
Het VAT15:
o vergroot de veiligheid van burgers en hulpverleners door opsporingsonderzoeken naar het
voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en/of de handel daarin en het tegengaan
daarvan.
o voert repressieve opsporingsonderzoeken uit gericht op verdachten van autobrandstichtingen.
o adviseert over preventieve maatregelen.
Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 worden alle wrakken als gevolg van autobrandstichtingen in
de regio Haaglanden door de politiekranen overgebracht naar een verzamelterrein in Den Haag. In de
regio Hollands Midden geldt de reguliere werkwijze: de verzekeraarshulpdienst sleept de wrakken
weg.

BIJLAGE: Uitwerking beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015 – 2016
Versie ten behoeve van besluitvorming

6

BIJLAGE: Uitwerking beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015 – 2016
Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, politie eenheid Den Haag
Afsteektijden
De jaarwisseling 2013-2014 heeft geleid tot een maatschappelijke discussie over de overlast en
schade die gepaard gaat met de Nederlandse vuurwerktraditie en de wijze waarop die overlast en
schade kan worden beperkt. Uiteindelijk heeft dit in 2014 geleid tot het beperken van de tijd waarin het
afsteken van vuurwerk is toegestaan. Deze jaarwisseling is afsteken, net als vorig jaar, toegestaan
tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
Het Rijk vraagt naar verwachting middels een communicatiecampagne aandacht voor deze beperking
van afsteektijden. Tijdens de voorgaande jaarwisseling is gebleken dat de beperkte afsteektijden door
een merendeel van de bevolking wordt gerespecteerd.
Handhaven van het afsteekverbod is een zaak van gemeenten en politie. De politie organiseert de
handhaving van de afsteektijden binnen de reeds geplande capaciteit van de districten en teams.
Immers de inzet van de politie is te betitelen als maximaal. Daarnaast zetten gemeenten
gemeentelijke opsporingsambtenaren in ten behoeve van de handhaving. Op lokaal niveau worden
afspraken gemaakt over hun daadwerkelijke inzet bij de handhaving van de afsteektijden, waarbij
specifiek aandacht wordt besteed aan hun veiligheid (eventuele gecombineerde inzet met politie), en
de benodigde instructies. Voorts ontwikkelt de politie, in overleg met OM en HALT een werkproces
voor de afhandeling van overtredingen van de afsteektijden.
Gebiedsverbod
Het beleid van het Openbaar Ministerie Den Haag is om – met name jeugdige – daders van oud &
nieuw gerelateerde overtredingen een straf te geven die hen direct raakt. Bij een aantal strafzaken
naar aanleiding van de jaarwisseling van 2014/2015 is door het OM onder andere een gebiedsverbod
geëist en door de rechter ook opgelegd als maatregel. Het gebiedsverbod houdt in dat deze
veroordeelden de komende jaarwisseling tussen door de rechter vastgestelde uren in de avond en
nacht van 31 december niet naar buiten mogen en bij overtreding van dit gebiedsverbod een
vervangende hechtenis moeten ondergaan (meestal 1 à 2 weken). Het OM hoopt dat deze maatregel
andere jongeren afschrikt om zich met de jaarwisseling te misdragen.
Overlastwet (wet MBVEO) en Preventieve last onder dwangsom
Gemeenten gebruiken het palet van bestuursrechtelijke maatregelen om een ordelijk verloop van de
jaarwisseling te bevorderen. De politie ondersteunt gemeenten waar mogelijk en voorziet hen van
(dossier)informatie indien gebruik wordt gemaakt van de toepassing van de Overlastwet of in het geval
dat de burgemeester waarschuwingsbrieven uitvaardigt
De burgemeester (maar ook de Officier van Justitie wanneer sprake is van een strafbaar feit) heeft
met de wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (wet MBVEO) ruime
mogelijkheden bij het opleggen van gebiedsverboden, al dan niet in combinatie met een
meldingsplicht. Ook de mogelijkheid van een groepsverbod is in de wet opgenomen. De toepassing
van dergelijke maatregelen is ook in de voorbereiding op en ten tijde van de jaarwisseling mogelijk, al
is wel één van de belangrijke voorwaarden dat er voldoende dossieropbouw heeft plaatsgevonden.
Naast toepassing van de Overlastwet is ook de toepassing van de Preventieve Last onder Dwangsom
mogelijk, waarmee misdragingen van notoire ordeverstoorders voorkomen kunnen worden. Welk
middel het best toepasbaar is, is casusafhankelijk. Het is in sommige gevallen bovendien denkbaar
om beide bestuursrechtelijke toepassingen (Overlastwet en Preventieve Last onder Dwangsom) te
combineren, bijvoorbeeld door een meldplicht in het kader van de wet MBVEO te combineren met een
preventieve last. Gemeenten inventariseren met de politie welke (potentiële) ordeverstoorders in
aanmerking komen voor toepassing van de hierboven genoemde maatregelen en passen deze
maatregelen toe.
Tevens is per 1 juli 2015 wetgeving van kracht, waarmee de mogelijkheden van het opleggen van een
maatregel door de rechter zijn verruimd. Daarmee is het mogelijk geworden dat ook de rechter een
gebieds- /lokatieverbod kan opleggen. Met deze uitbreiding kan de veroordeelde verplicht worden zich
bijvoorbeeld in zijn woning op te houden gedurende een bepaald tijdvak (huisarrest). Tevens is de
maximale duur van de maatregel verruimd van 2 naar 5 jaren.
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3. Optreden hulpdiensten, gemeenten en meldkamer tijdens jaarwisseling
3.1 Politieoptreden
Specifiek voor de politie-inzet geldt, dat deze zich richt op de handhaving van de openbare orde,
regulering van en toezicht op de opbouw van de afgesproken vuren en op het tegengaan van
spontane vuren. Uitgangspunt daarbij is dat waar mogelijk tot aanhouding van overtreders wordt
overgegaan. Regulier politiepersoneel wordt niet uitgerust met een lange wapenstok, schild en helm,
tenzij zij daar in de uitvoering van hun reguliere functie reeds over beschikken (horecagebied
Noordwijk). Bij een eventuele geweldssituatie geschiedt de inzet van de mobiele eenheid nadrukkelijk
op basis van de gebruikelijk gehanteerde geweldsfasering.
Tolerantiegrenzen
De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van:
o blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of
instellingen;
o direct gevaar voor personen of goederen;
o het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen
aan derden;
o fysiek of verbaal medewerkers van de hulpdiensten en met een publieke taak (al dan niet
tijdens hun werkzaamheden) bedreigen, belemmeren of verstoren;
o het gooien van brandbommen, (zwaar en/of illegaal) vuurwerk, stenen, hout, verf etc.;
o strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten;
o overtredingen ter zake van de Wet Wapens en Munitie;
o maatschappelijk onaanvaardbare zaken, zoals: discriminatoire uitlatingen, - geschriften of –
afbeeldingen; racistische leuzen.
De noodzaak van het optreden van politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de openbare
orde ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie
aanwezig is of indien door optreden de veiligheid van personeel van hulpdiensten of derden gevaar
loopt. Het politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te dragen. In dat kader
wordt bij het optreden door de politie ook onderscheid gemaakt tussen activiteiten waarbij de nadruk
op het handhavende karakter ligt en inzet die vooral is gericht op het leggen en onderhouden van
contacten met het publiek.
Fasering optreden
Evenals bij demonstraties en grote manifestaties en evenementen gaat de politie ook tijdens de
jaarwisseling uit van een gefaseerd en proportioneel politieoptreden. Een gefaseerd optreden houdt
in, dat in eerste instantie door geüniformeerd personeel wordt opgetreden in geval van mogelijke
wanordelijkheden. Indien wanordelijkheden aanhouden, dan wel grootschalig worden, kan de mobiele
eenheid optreden. Indien mogelijk in eerste instantie in ME-vredestenue2 en in laatste instantie in
volledig ME-tenue. De politie probeert altijd personen te blijven aanspreken op hun gedrag.
Het beleid is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isolering en aanhouden
van de ordeverstoorders. Als dit door omstandigheden niet of niet voldoende mogelijk is, wordt ernaar
gestreefd groepen bezoekers van bepaalde plaatsen te verwijderen of te verspreiden. Conform de
reguliere beleidskaders rond de inzet van de ME, wordt het bevoegd gezag vooraf geïnformeerd (en
als dat niet meer mogelijk blijkt: zo spoedig mogelijk achteraf) over de inzet van de ME. Ook wanneer
in afwijking van het in de driehoek afgesproken kader wordt gehandeld, dient vooraf (en anders zo
spoedig mogelijk achteraf) het bevoegd gezag te worden geconsulteerd/geïnformeerd.
Diefstal brandbaar materiaal
Tijdens de vorige jaarwisseling werden de burgemeesters in diverse ‘Hollands Midden’ gemeenten
geconfronteerd met een massale diefstal van pallets, die vervolgens in Scheveningen in brand werden
gestoken. Gemeenten en politie maken afspraken over extra aandacht voor dit fenomeen. Daarbij
wordt gekeken naar de mogelijkheden van de bepalingen over toezichthouderschap (slepen met
brandbare materialen), dat in veel gemeenten al in de APV is opgenomen. Ook worden de
mogelijkheden van extra controles op de uitvalswegen naar A4/A44 gericht op bestelbusjes en
vrachtwagens geïnventariseerd.
2

De operationele medewerkers van de politie eenheid Den Haag zijn in september 2015 voorzien van het nieuwe politietenue.
Dat nieuwe tenue vertoont gelijkenis met het ME-vredestenue, maar moet daarmee niet worden verward.
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Inzet politie
De evaluatie van de jaarwisseling 2014 – 2015 heeft ertoe geleid dat dit jaar gekozen wordt voor de
volgende organisatie van het politieoptreden.
Ten eerste krijgen de politiedistricten de taakstelling krijgen om de eigen jaarwisselingsproblematiek
met eigen mensen en middelen te organiseren. Tijdens de jaarwisseling en daaraan voorafgaand is
de inzet van politiecapaciteit aanzienlijk. Op basis van informatie over het verloop van de voorgaande
jaarwisseling en informatie afkomstig uit de Dienst Regionale Informatie (DRIO) bepaalt elk basisteam
en elk district hoeveel medewerkers zij nodig hebben om zowel het reguliere politieoptreden als het
werkaanbod dat gepaard gaat met de jaarwisseling te kunnen uitvoeren. In principe is elk team daarin
zelfvoorzienend. Als een team extra capaciteit nodig heeft wordt de districtelijk aanwezige capaciteit
benut. Schiet de districtscapaciteit tekort, dan wordt extra capaciteit afkomstig uit andere delen van de
eenheid Den Haag ingezet.
Ten tweede wordt een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO), onder leiding van Algemeen
Commandant Michel de Roos, verantwoordelijk voor de voorbereiding van de jaarwisseling. Daarbij
richt de Staf GBO zich dus op eenheidsoverstijgende vraagstukken en niet zozeer op de aanpak door
de districten. De SGBO faciliteert de districten waar noodzakelijk en gewenst met eenheidsbrede
voorbereidingen, zoals (de uitwerking van) deze beleidsuitgangspunten.
De ervaring leert dat de actieve inzet van de gehele staf GBO tijdens (de laatste dagen voor) de
jaarwisseling niet langer vereist is. Enkele leden uit de staf, namelijk de Algemeen commandant (AC),
het Hoofd Ordehandhaving (HOHA), het Hoofd Communicatie, het Hoofd Informatie en het Hoofd
Ondersteuning zijn tijdens de jaarwisseling aanwezig in De Yp. De overige leden van de staf GBO
staan op piket. Vanzelfsprekend kan informatie voorafgaand aan de jaarwisseling leiden tot een ander
besluit over de aanwezigheid van de andere stafleden.

3.2 Brandweeroptreden
Specifiek voor de brandweer geldt, dat zich tijdens de jaarwisseling een enorme piek voordoet in de
vraag naar brandweeroptreden. De vraag naar brandweeroptreden overstijgt dan in een zeer korte tijd
de inzetbaarheid. Evenals voorgaande jaarwisselingen blijft de inzet van brandweercapaciteit
onverminderd maximaal. Desondanks kan en zal de brandweer – tijdens de piekuren – niet op alle
incidenten onmiddellijk reageren. Prioritering is noodzakelijk en ziet er als volgt uit:
PRIO 1: meldingen met een acuut gevaar voor de fysieke veiligheid. Hierbij gelden als belangrijkste
categorieën incidenten:
o binnenbranden;
o (verkeers-)ongevallen;
o autobranden;
o (een beperkte hoeveelheid) buitenbranden die:
- een gevaar opleveren voor mens en/ of dier;
- een gevaar opleveren voor de omgeving;
- een onevenwichtige economische of milieuschade opleveren;
- een gevaar voor ordeverstoringen opleveren.
PRIO 2: meldingen zonder acuut gevaar voor de fysieke veiligheid. Hierbij geldt als belangrijkste
categorie incidenten:
o buitenbranden (m.u.v. de buitenbranden genoemd onder ‘PRIO 1’);
o ‘spontane’ vuurstapels.
Speciale aandacht wat betreft de prioriteitstelling behoeft het ruimen van vuurstapels. Uitgangspunt is
dat de brandweer maximale inspanning levert om het ruimen van vuurstapels – al of niet in de vorm
van gecombineerde ‘treinen’ – mogelijk te maken.
Gecombineerde treinen
Op basis van de ervaringen van vorige jaren verdient de inzet van gecombineerde ’treinen’
(bestaande uit een combinatie van eenheden van de politie, brandweer en de gemeentelijke reiniging)
nadrukkelijk overweging. In de gemeenten Den Haag en Leiden is deze aanpak zeer succesvol. Deze
inzet voorkomt veelal het ontstaan van een ’kat en muisspel’ tussen enerzijds politie en brandweer en
anderzijds op rellen beluste jongeren. Het nog verder verbeteren van dit, zoals afgelopen jaren
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gebleken, succesvolle concept heeft tot doel om op een efficiënte wijze vuurstapels te blussen en op
te ruimen, uiteraard onder het voorbehoud dat de inzet van deze treinen op verantwoorde en veilige
wijze gebeurt. Overigens laat dit onverlet dat daarnaast ruimte blijft voor het ontwikkelen en beproeven
van nieuwe concepten in de ordehandhaving/ beheersing van branden. In andere gemeenten zoals in
Noordwijkerhout verkent een klein voertuig de ernst van de melding en wordt vervolgens naar
bevinden al dan niet opgeschaald.
De gecombineerde treinen rijden in Leiden vanaf circa 19:30 uur, waarbij de hoofdmoot van de
werkdruk na middernacht ligt. In de regio Haaglanden worden de treinen tot circa 22:00 uur lokaal
ingezet. Vanaf 22:00 uur neemt het aantal prioriteit 1 meldingen dusdanig toe, dat alle brandweer
eenheden onder de aansturing van de meldkamer, worden ingezet ten behoeve van die meldingen.
Zodra de vraag naar spoedeisend brandweeroptreden begint af te nemen, en de ervaring leert dat dit
meestal rond 02:00 uur het geval is, worden de treinen weer ingezet ten behoeve van de lokale
afhandeling van incidenten. Op het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) van die nacht zal
besluitvorming plaatsvinden over het exacte tijdstip wanneer wordt gestart met de treinen in de regio
Haaglanden. Personeel dat wordt ingezet in de treinen wordt goed geïnstrueerd. De treinen rijden
zoveel als mogelijk volgens vooraf vastgestelde routes.
Containerbranden
Op basis van de ervaringen van vorige jaren blijkt dat de spontane en ongecontroleerde vuren veelal
plaats hebben in of rond ondergrondse vuilcontainers. Omdat zij een negatieve invloed hebben op
zowel de openbare orde als de fysieke veiligheid in de directe omgeving en daarmee inzet van –
tijdens de jaarwisseling schaarse – hulpverleningscapaciteit vragen, verdient het aanbeveling
dergelijke branden zoveel als mogelijk te voorkomen. Een effectieve mogelijkheid hiertoe is om het
afsluiten of verwijderen van containers op te nemen in het maatregelenpakket van gemeenten, met
name in gebieden rondom vooraf bekende hotspots opdat deze maatregel doelmatig kan worden
doorgevoerd.
Autobranden
Tijdens de jaarwisseling zijn met regelmaat auto’s doelwit van brandstichting. Zelden gaat het daarbij
nog om zogenaamde ‘wrakken’, in veel gevallen gaat het om voertuigen in (relatief) goede staat, APKgekeurd en verzekerd. Deze autobranden veroorzaken vaak schade aan de weg, zijn een aanleiding
voor of gaan gepaard met ongeregeldheden en ze zijn milieubelastend. Afspraken tussen gemeenten
en hulpdiensten kunnen een preventieve werking hebben of de kans dat de brandstichter
aangehouden wordt, verhogen. Te denken valt aan de volgende elementen:
o Het onder regie van de gemeente actief bevorderen van de burgerparticipatie, gericht op
versterking van de toezichtfunctie in de eigen woonomgeving. Met behulp van actieve
bewonersparticipatie kunnen incidenten vroegtijdig worden gesignaleerd en direct gemeld of
zelfs voorkomen. Voorts kan op deze wijze meer informatie beschikbaar komen over
eventuele daders;
o Auto’s waarvan het (sterke) vermoeden bestaat dat deze voor een brandstapel dienen als
uiterst middel en op advies van bijvoorbeeld politie, brandweer en/of wegbeheerder van straat
halen. Daarnaast voor zover mogelijk in overleg met gemeente en beheerders zeker op en
rond risicolocaties burgers de gelegenheid bieden hun auto op veiliger locaties, bijvoorbeeld in
parkeergarages, te parkeren;
o Preventieve activiteiten op scholen en in jongerenwerk, om mogelijke daders te laten beseffen
dat auto’s in brand steken een ernstig delict is met veel gevolgen en een risico op een hoge
straf (inclusief schadevergoeding);
o De politie voorziet in verscherpt toezicht op bekende risicolocaties, onder meer door
toepassing van (tijdelijk) cameratoezicht.
o Vanaf 1 oktober 2015 is bij de politie eenheid Den Haag het Vuurwerkteam weer actief, dat
zich richt op bijvoorbeeld het in kaart brengen van groepen die verantwoordelijk (kunnen) zijn
voor autobranden, wat de pakkans verhoogt (zie pagina 6). Voor een goede werking van dit
team is participatie vanuit de partners overigens noodzakelijk.
Inzet brandweer
Door de enorme piek in de vraag naar brandweeroptreden die zich tijdens de jaarwisseling in
bepaalde gebieden voordoet, wordt de brandweer geconfronteerd met een schaarsteproblematiek die
deze dienst normaal niet in deze vorm kent. Vergeleken met een reguliere dag, wordt tijdens de
jaarwisseling tussen de 200 tot 250 procent ten opzichte van normaal dagelijks beschikbare capaciteit
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– en daarmee maximaal – aan extra capaciteit ingezet. De drukte beperkt zich overigens niet alleen
tot de jaarwisseling zelf, maar doet zich ook voor in de periode voor en na de jaarwisseling.
De hoeveelheid incidenten tijdens de jaarwisseling zet dusdanige druk op brandweerpersoneel, dat
extra maatregelen worden getroffen om de belasting van het personeel te reduceren (en zo de
veiligheid van het personeel te vergroten). Lokaal kunnen verschillende maatregelen worden
genomen (bijvoorbeeld een extra tankautospuit overdag voor prio 2 meldingen, consignatie kazernes,
treintjes). Deze lokale keuzes worden gemaakt op basis van een risicoanalyse en ervaringen met
drukte.

3.3 GHOR optreden
De inzet van 8 extra ambulances (6 Haaglanden en 2 Hollands Midden) is bedoeld om de extra
aanvragen van ambulances tijdens de jaarwisseling te ondervangen. De vraag naar spoedeisende
zorg wordt hiermee voldoende afgedekt. De Meldkamer Ambulancezorg en GHOR (in Hollands
Midden MKA eventueel in afstemming met MT RAV) houden gedurende de nacht bij of de
ambulancecapaciteit onder druk komt te staan. Over de extra inzet van ambulances worden in de
operationele voorbereiding afspraken gemaakt met de ambulancediensten in de regio’s Haaglanden
en Hollands Midden. Indien noodzakelijk kan de GHOR (in Hollands Midden MT RAV) ambulances
langer in dienst houden dan in reguliere zin gebruikelijk is, waarmee de ambulancecapaciteit flexibeler
wordt.
Op basis van evaluaties van voorgaande jaarwisselingen wordt de personele GHOR inzet
gehandhaafd. De reguliere bezetting van de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden wordt uitgebreid
van 2 tot 5 personen. Eén van deze centralisten wordt gedurende de nacht ingezet voor de multiintake. Ook de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden zet extra personeel in.
Prioriteit wordt gegeven aan patiënten met levensbedreigende klachten. Ziekenhuizen en
huisartsenposten bereiden zich voor op de jaarwisseling door inzet van extra personeel op de
Spoedeisende Hulp of bij de huisartsenpost.

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

-

-

Waar nodig kan het bevoegd gezag gebruik maken van het instellen van tijdelijke
bestuursrechtelijke maatregelen op bepaalde locaties, door bijvoorbeeld het instellen van een
alcoholverbod of een gebiedsverbod. Ook kan een gemeente, mits goed beargumenteerd,
gebruik maken van de mogelijkheid het afsteken van vuurwerk op sommige plaatsen te
beperken.
De gemeente voorkomt schade door: het afsluiten of verwijderen vuilcontainers ter
voorkoming van brandstichting, de afsluiting of beveiliging van leegstaande / slooppanden, het
vooraf opruimen van losliggende bestrating e.d. zodat er geen spullen liggen waarmee kan
worden gegooid, het weghalen van losliggend materiaal bij wegopbrekingen en het
organiseren van extra vuilnisophaaldiensten.
De gemeente houdt toezicht op de naleving van voorwaarden van de door haar verstrekte
vergunningen.
De gemeente stimuleert festiviteiten en activiteiten die bijdragen aan een ongestoord verloop
van de jaarwisseling.
De gemeente ruimt vuurwerkresten zo spoedig mogelijk op. Sommige gemeenten zetten
personeel in voor de ‘gecombineerde treinen’ gedurende de jaarwisseling.
De gemeenten maken met de politie afspraken over de inzet van gemeentelijke
opsporingsambtenaren in voor de handhaving van de afsteektijden.
Voorlichting.
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3.5 Meldkamer
Tijdens de jaarwisseling werken de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands
Midden vanuit hun gezamenlijke werklocatie, de Yp. Gedurende de voorgaande jaarwisseling ervoer
men op de meldkamer enkele (technische) problemen. De (technische) problemen van toen, zijn –
omdat zij niet incidenteel van aard waren – gedegen en gestructureerd aangepakt door een aantal
taskforces. Verbeteringen in de (technische) prestaties zijn gerealiseerd.
In december vindt een multidisciplinaire test van het systeem plaats, waarbij, gedurende een aantal
uren, alle tafels bezet en operationeel zijn.
De capaciteit van de meldkamer met 50 tafels is onvoldoende om zowel de multi-intake als de monouitgifte te kunnen verwerken. De multi-intake (bestaande uit brandweer en politie) wordt wel op De Yp
gedaan, maar vanaf een andere afdeling. De intake van de ambulance diensten wordt vanaf de
meldkamer gedaan.
Het uitgifteproces op de meldkamer is districtelijk georganiseerd. Per district is een radiocentralist
toegewezen die tijdens de jaarwisseling de uitgifte verzorgt. Zowel de intake, als de uitgifte van de drie
kolommen zijn tijdens de jaarwisseling maximaal bezet.

3.6 Multidisciplinaire samenwerking in het RCC
Multidisciplinaire afstemming
De dienstdoende AC’s van brandweer, bevolkingszorg, GHOR en politie hebben besloten dat
multidisciplinaire afstemming gedurende de jaarwisseling is georganiseerd vanuit het RCC (Regionaal
Coördinatiecentrum) in de Yp. Dit noemen we het multidisciplinair Coördinatiecentrum. Alle
monodisciplinaire kolommen van beide veiligheidsregio’s zijn daar welkom, al dan niet in
opgeschaalde vorm. Over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van de mono-opschaling beslist de
AC van de betreffende (regionale) kolom. Nu is al bekend dat in ieder geval diverse leden van de staf
GBO politie, de AC GHOR en het Hoofd Actiecentrum Haaglanden, een beperkte staf van het
Actiecentrum Brandweer aanwezig zullen zijn op De Yp voor de aansturing van hun monodisciplinaire
processen. De andere kolommen nemen daarover nog een besluit. De multidisciplinaire afstemming
over het verloop van de jaarwisseling vindt ofwel op De Yp ofwel telefonisch plaats. De
(multidisciplinaire) informatiemanagers van beide veiligheidsregio’s zijn betrokken bij die
multidisciplinaire afstemming.
Voorbereiding op multidisciplinaire opschaling
Omdat een gebeurtenis als de jaarwisseling kan uitmonden in een situatie waarin multidisciplinaire
opschaling in (een van) beide veiligheidsregio’s gewenst is, vindt er ook een bepaalde mate van
voorbereiding op die situatie plaats.
In zowel Haaglanden als Hollands Midden is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het
multidisciplinaire proces ‘informatiemanagement’. Gezien de grote drukte tijdens de jaarwisseling is
het belang van een multidisciplinair gedeeld informatiebeeld evident. Het proces multidisciplinair
Informatiemanagement wordt dus tijdens de jaarwisseling ingericht en benut (in eerste instantie in het
kader van afstemming, maar ook gelet op de mogelijke noodzaak tot multidisciplinaire opschaling).
Gemeenten en hulpdiensten zetten de actuele draaiboeken over de jaarwisseling zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk 30 december in het LCMS.
Indien zich een situatie voordoet waarin multidisciplinaire leiding en coördinatie is vereist en GRIP dus
wordt geactiveerd, treden de vastgestelde regionale crisisplannen van de beide veiligheidsregio’s in
werking. De veiligheidsregio waarin het GRIP-incident plaatsvindt, schaalt op en bezet de crisisteams.
Voor de volledigheid: dit betekent dat een GRIP 2-incident (of hoger) in de VR Hollands Midden, leidt
tot opkomst van een ROT in Leiden. De politie zorgt ervoor dat zij voldoende functionarissen op piket
heeft om in geval van opschaling de noodzakelijke crisisteams (namens de politie) te kunnen
bemensen. Dat betekent dus een extra AC en staffunctionaris die naar het ROT in Leiden kunnen en
functionarissen die naar het (R)BT kunnen.
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4.

Strafvervolging en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Snelrecht
Bij zaken die zich hiervoor lenen wordt (super)snelrecht toegepast. Bij (super)snelrecht wordt een
zaak binnen 3 tot 14 dagen na aanhouding op een zitting afgedaan. Om een zaak via (super)snelrecht
af te kunnen handelen dient voorlopige hechtenis mogelijk te zijn. Tevens dient de zaak qua bewijs
redelijk eenvoudig te zijn omdat de politie het onderzoek binnen enkele dagen afgerond moet hebben.
Geweld tegen medewerkers met een publieke taak
De agressie en/of het geweld tegen hulpverleners en functionarissen die een publieke functie
uitoefenen tijdens en rond de jaarwisseling (denk ook aan personeel van de schoonmaaktreinen en
personeel van energiebedrijven dat een taak heeft) tolereren wij in lijn met het staande beleid en de
voorgaande jaarwisselingen niet. Daarom geldt, in nauwe afstemming met het Openbaar Ministerie,
hierin een actief handhavingsbeleid. Geweldzaken tegen hulpverleners komen in aanmerking voor
(super)snelrecht en tevens is het beleid dat het OM in dergelijke zaken een verhoogde (verdubbelde)
strafmaat eist. Overigens moet het daarbij voor de betrokken hulpverlener wel mogelijk zijn om zich te
kunnen voegen (indienen van een schadeclaim in het strafproces).
Gemeenten en hulpdiensten doen altijd aangifte van geweld tegen medewerkers met een publieke
taak. In de aanloop naar de jaarwisseling communiceren gemeenten dat tegen geweld tegen
hulpverleners streng wordt opgetreden.
Afhandeling van oud en nieuw gerelateerde zaken
Het Openbaar Ministerie Den Haag streeft er naar de andere oud en nieuw gerelateerde zaken binnen
enkele maanden na de jaarwisseling te verwerken. Zo veel als mogelijk worden de zaken via ZSM (zo
slim, spoedig, selectief, simpel en samen mogelijk) afgehandeld, zeker als de zaak afgedaan wordt
met een strafbeschikking of TOM-zitting (taakstraf Openbaar Ministerie). Indien de aangehouden
verdachte gedagvaard wordt, is het streven via ZSM of anders op het bureau meteen een
dagvaarding uit te reiken. Er wordt een aantal zittingen gereserveerd om zo veel mogelijk zaken in de
eerste maanden van 2016 behandeld te hebben. Het betreft hier relatief eenvoudige vergrijpen als
vernieling.
Zaken van grotere ernst of complexiteit die langer politieonderzoek of een persoonlijkheidsonderzoek
van de verdachte vergen worden zo spoedig mogelijk op de meervoudige kamer aangebracht.
Wanneer in een bepaalde zaak een benadeelde partij bekend is, zal het Openbaar Ministerie zoveel
mogelijk het slachtoffer de mogelijkheid bieden zich voor de geleden schade te voegen in de
strafzaak. Het OM zal in dergelijke gevallen en indien mogelijk dan ook kiezen voor het dagvaarden
van de verdachte en geen transactie aanbieden.
Afgelopen twee jaar heeft een proef plaatsgevonden in samenwerking met de Reclassering om,
wanneer er sprake is van een opgelegde werkstraf, de taakstraf uit te voeren in de gemeente of wijk
waar het strafbare feit is gepleegd. Afhankelijk van de ervaringen en evaluatie van de afgelopen jaren
zal bezien worden of een dergelijke werkwijze ook komend jaar gehanteerd kan worden.
Preventie en HALT
Het bureau HALT richt zich op de voorlichting aan jongeren door het in de regio faciliteren van
ondersteunen van landelijke campagnes, het verzorgen van een flyer bij vuurwerkverkooppunten en
door het verlenen van medewerking aan het project werken aan veiligheid in en rondom scholen.
Net als de afgelopen jaren wordt gebruik gemaakt van de ‘versnelde’ Halt-procedure om rond de
periode van de jaarwisseling de overlast door jongeren, bijvoorbeeld als gevolg van het afsteken van
(verboden) vuurwerk, brandstichting, diefstal van brandbaar materiaal en baldadigheid, zo veel
mogelijk tegen te gaan. De uitvoering van de taakstraffen vindt zoveel mogelijk plaats in de wijk waar
het delict is gepleegd. Daarnaast wordt in een leeropdracht ingegaan op de gevaren en problemen die
kunnen ontstaan tijdens de jaarwisseling. Tot slot worden ook de ouders betrokken bij de procedure.
Indien zij zich niet aan de afspraken houden, volgt altijd een reactie van de officier van justitie.
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Schade
Voor wat betreft schadevergoedingen verdient het de aanbeveling dat gemeenten extra inzetten (in
samenwerking met de politie) om schade via de rechter te verhalen op de daders. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het vooraf opstellen van prijslijsten. De afspraken tussen politie en beheerders van
de openbare ruimte kunnen daartoe, voorafgaand aan de jaarwisseling, worden verscherpt. Overigens
is daarbij van belang dat vertegenwoordigers van gemeenten ook tijdens de jaarwisseling, net als
vorig jaar, beschikbaar zijn voor het doen van aangifte en het invullen van voegingsformulieren.

5.

Communicatie

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

o
o
o

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

Briefing politiecollega’s
Tijdens de jaarwisseling zijn veel media op straat aanwezig om de festiviteiten vast te leggen. De kans
is hierdoor groot dat de collega’s op straat hiermee geconfronteerd worden. Dit jaar wordt richting
politiecollega’s extra aandacht besteed aan de omgang met de pers. Onderstaande tekst wordt in de
briefings voorafgaand aan de oudejaarsnacht opgenomen:
Tijdens de jaarwisseling zijn veel media op straat, ook zij zijn aan het werk!
Laat media ongehinderd hun werk doen, mits in bezit van politieperskaart en het geen gevaarlijke
situatie oplevert!
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5.2 Communicatie tijdens de jaarwisseling
In de afgelopen periode is met succes gebruik gemaakt van social media tijdens evenementen,
demonstraties en grootschalig optreden van de politie. Ook rond en tijdens de komende jaarwisseling
wordt social media gericht ingezet voor het verspreiden van communicatieboodschappen, bijvoorbeeld
in het kader van crowd management. Het gaat daarbij enerzijds om preventieboodschappen
(voorafgaand) en anderzijds bevatten dergelijke boodschappen informatie over het verloop van de
nacht (politiemaatregelen, grootschalige ordeverstoringen e.d.). Voor, tijdens en na de jaarwisseling
worden via social media berichten verspreid over de resultaten en eventueel ook verzoeken naar
burgers met het verzoek om medewerking in het oplossen van zaken. Kanalen waarlangs burgers
overlastmeldingen kunnen doen, worden in overleg tussen politie en partners nader bepaald.
De hulpdiensten verrichten zelf tijdens de jaarwisseling geen (pers)voorlichting en woordvoering over
(het verloop van) de jaarwisseling. Zo nodig verrichten de diensten uiteraard wel (pers)voorlichting en
woordvoering over een specifiek incident.
Media-afspraken politie
 De contacten met media lopen via de piketvoorlichter via 070 424 4930; Vanzelfsprekend mag
een collega op straat vertellen wat de burger op dat moment zelf ook ziet. Uiteraard in lijn met
de daarover gemaakte afspraken.
 Politie communiceert gedurende de jaarwisseling alleen op basis van incidenten;
 Er is geen direct contact tussen teamchefs en (lokale) media over de jaarwisseling.
 Mocht media contact zoeken (via telefoon, DM, of iets dergelijks) dan graag altijd verwijzen
naar het piketnummer 070 424 4930.
 Er vinden geen persconferenties plaats binnen de Eenheid Den Haag.
 Burgemeesters staat het vanzelfsprekend vrij om op 1 januari een eigen persmoment te
organiseren. Teamchefs sluiten hier niet bij aan.
Uiteraard is er ieders professionele ruimte om het bestuur op eigen manier te informeren over de
jaarwisseling.

5.3 Communicatie na afloop van de jaarwisseling
Beide veiligheidsregio’s stellen (een) contactperso(o)n(en) Communicatie aan ten behoeve van de
berichtgeving over de jaarwisseling. Op nieuwjaarsdag levert het Hoofd Informatie (HIN van de SGBO)
tijdig specifieke informatie over incidenten per gemeente aan, aan deze contactperso(o)n(en). Deze
informatie wordt gebundeld, maar per gemeente uitgesplitst, aangeleverd. Het Hoofd Communicatie
(HCOM, van de SGBO) stelt een bericht op over het algemeen verloop van de jaarwisseling. Op basis
van de informatie van het HIN en het bericht van het HCOM (in overleg met de gemeenten binnen hun
eigen Veiligheidsregio’s) en de informatie van de GHOR en brandweer wordt een persbericht
opgesteld over het verloop van de jaarwisseling door de gemeente(n) (Haaglanden) en/of door de
veiligheidsregio (Hollands Midden). Vanzelfsprekend kunnen gemeenten (in Hollands Midden) op
basis van de uitgesplitste informatie en het persbericht van de veiligheidsregio’s lokale berichtgeving
doen. In dat kader is het ook van belang dat functionarissen betrokken bij communicatie die gaat over
‘duiding van incidenten en duiding van het verloop van de jaarwisseling’ zich realiseren dat verschil in
die duiding tussen betrokken overheidsdiensten op de samenleving niet erg professioneel overkomt.
Afstemming daarover is dus zeer wenselijk.
Schade
In de loop van de maand januari brengen gemeenten een persbericht uit over de schade die tijdens
oud en nieuw is ontstaan.
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) van de VRHM registreert sinds 2013 de schades die
tijdens de jaarwisseling zijn ontstaan bij de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De
opbouw van het schadebedrag verschilt echter per gemeente (wel of geen btw opgenomen, wel of
geen uren voor reparatie opgenomen, wel of geen abri’s opgenomen et cetera.) Het Algemeen
Bestuur van de VRHM heeft in juni 2015 opdracht gegeven om (ten behoeve van de jaarwisseling
2015 – 2016) een format op te stellen voor het bepalen van het schadebedrag. Het format met criteria
voor schadebepalingen én adviezen over de maatregelen ter vermindering van jaarwisseling
gerelateerde schade worden in november 2015 opgeleverd.
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Registratie incidenten
Belangrijk voor de informatievoorziening na de jaarwisseling en evaluaties is dat informatie die wordt
verstrekt door verschillende partners correct en eenduidig is geregistreerd. De hulpdiensten,
gemeenten en veiligheidsregio’s maken vanuit dat oogpunt concrete afspraken over de definitie,
registratie en verstrekking van gegevens. Ook verzamelen de hulpdiensten, gemeenten en
veiligheidsregio’s de relevante gegevens over de vorige Jaarwisseling(en) alvast, omdat die gegevens
als referentie worden gebruikt.
Autobranden
In de afgelopen jaren is in de communicatie gebleken dat er behoefte bestaat aan duidelijkheid over
de definitie van een ‘autobrand’. In dit kader wordt onderscheid gemaakt in en gerapporteerd over:
- een melding van een autobrand;
- een autobrand(stichting)
De brandweer houdt een telling bij van het aantal meldingen van autobrand. Dit zijn meldingen waarop
de brandweer uitrukt en die niet overeen hoeven te komen met een definitie van een
autobrand(stichting).
Definitie ‘autobrand(stichting)’
Onder een autobrand(stichting) wordt in dit beleidskader verstaan het opzettelijk brand
stichten/ontploffing veroorzaken of een poging daartoe aan/in een motorvoertuig op meer dan twee
wielen, niet zijnde een wrak, waardoor schade ontstaat aan het motorvoertuig.
Toelichting:
Motoren, caravans, aanhangers e.d. vallen niet onder deze definitie. Van een wrak is sprake als:
- Van het voertuig essentiële onderdelen zijn verwijderd en/of
- Het voertuig niet meer rendabel in rijtechnische staat is te brengen en/of
- Het voertuig niet meer in rijtechnische staat is te brengen en/of
- Een afvalstof is in de zin van artikel 1.1, 1e lid van de Wet Milieubeheer.
Bij de telling geldt dat alleen de oorspronkelijke brandstichting wordt geteld bij het bepalen van het
aantal autobranden. Een brand die ontstaat ten gevolge van een brand in een ander motorvoertuig,
wordt dan ook niet als aparte brandstichting geteld. Voor wat betreft het aantal te tellen schadeauto’s
worden deze voertuigen wél geteld.
Ten behoeve van het ministerie van Veiligheid en Justitie zal als gebruikelijk een rapportage worden
opgesteld van het aantal autobranden in de periode 31 december 00:00 uur tot 1 januari 08:00 uur, als
onderdeel van de totale rapportage van het aantal incidenten dat aan de jaarwisseling te relateren
valt. Iedere gemeente ontvangt deze gegevens eveneens.

6.

Evaluatie

De ervaring tijdens de jaarwisseling 2014-2015 leert dat op veel verschillende plaatsen ‘de aanpak
van de jaarwisseling’ wordt geëvalueerd, maar dat het niet duidelijk is welke evaluaties er zijn en op
welke wijze die met elkaar samenhangen. Het uiteindelijk bij elkaar brengen van de informatie om
gedegen verantwoording te kunnen afleggen over de gekozen aanpak en de ter zake doende
verbeterpunten, komt daardoor onvoldoende tot zijn recht. Vandaar dat is besproken dat in de
voorbereiding op de jaarwisseling 2015-2016 het beoogde evaluatieproces en de samenhang tussen
de diverse evaluaties moet worden beschreven.
De volgende evaluaties worden opgesteld:
- Brandweer Haaglanden
- Brandweer Hollands Midden
- GHOR Haaglanden
- GHOR Hollands Midden
- 28 gemeentelijke evaluaties
- Politie eenheid Den Haag
Deze monodisciplinaire evaluaties zijn gericht op (de voorbereiding van) het eigen optreden
voorafgaand en tijdens de jaarwisseling.
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De evaluaties van de VRHM en VRH hebben een multidisciplinair karakter. Dat betekent dat ze vooral
ingaan op het eigen optreden van een kolom voor zover dat invloed had op de andere
samenwerkingspartners. Deze evaluaties worden in gezamenlijkheid opgesteld; dat wil zeggen met de
bij de aanpak betrokken partners, waarna ze worden aangeboden aan de besturen van de
respectievelijke veiligheidsregio’s.
Voorts is het gewenst dat er een evaluatie plaatsvindt van de gezamenlijke aanpak zoals beschreven
in de beleidsuitgangspunten 2015-2016. Deze evaluatie richt zich op de vraag of de
beleidsuitgangspunten als toereikend zijn ervaren, de gezamenlijke afspraken effect hadden en zijn
nageleefd en welke afstemming tussen veiligheidsregio’s de komende jaren de veiligheid tijdens de
jaarwisseling verder kan vergroten. De AC’s van de betrokken hulpdiensten en gemeente zijn bij deze
overkoepelende evaluatie betrokken.
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A.5

1. Samenvatting voorstel
Opstellen van een ‘ format schade aan gemeentelijke eigendommen’ om te komen tot een
vergelijkbare inventarisatie bij de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarwisseling & Schade

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
BGC
René Knaap
26 november 2015

A.5

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) registreert sinds 2013 de schades welke zijn ontstaan
tijdens de jaarwisseling aan gemeentelijke eigendommen bij de gemeenten in de Veiligheidsregio
Hollands Midden. De wijze van opbouw van het schadebedrag is per gemeente verschillend.
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in juni 2015 besloten om een
format voor een eenduidige inventarisatie op te laten stellen, zodat de informatie vergelijkbaar wordt.

4. Implementatie en communicatie
De werkgroep Jaarwisseling & Schade stelt criteria op om te komen tot een eenduidige inventarisatie
van schades aan gemeentelijke eigendommen, welke aantoonbaar zijn ontstaan door vuurwerk en
overige schades aan gemeentelijke eigendommen (o.a. door vandalisme) in de nacht van de
jaarwisseling.

A.5 bijlage
Format Schades Jaarwisseling Gemeenten (versie 15-9-2015)
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft verzocht om na de
jaarwisseling een eenduidig opgebouwd schade-inventarisatie per gemeente op te stellen. Tijdens de
jaarwisseling hebben gemeenten te maken met schades aan gemeentelijke eigendommen. Om
onderling te kunnen vergelijken is dit concept format schade inventarisatie opgesteld. Het bestuur
heeft aangegeven dat het format simpel van aard kan zijn.
Definitie schade jaarwisseling
Materiele schade aan gemeentelijke eigendommen is alle schade, welke aantoonbaar is veroorzaakt
door vuurwerk, ook als het in oktober of november en overige schades aan gemeentelijke
eigendommen die ontstaan in de nacht van de jaarwisseling b.v. ten gevolge vandalisme.
Categorieën
1. Veel voorkomende schades. (Schades die bij veel gemeenten voorkomen)
2. Minder voorkomende schades (Schades die bij een enkele gemeente voorkomt)
3. Niet opnemen in schadebedrag i.v.m. vergelijking met andere gemeenten
1. Veel voorkomende schades
-

Afvalbakken (prullenbakken, kliko’s, hondenpoepbakken &hondenzakdispensers)
Onderbakken van straatkolken
Speeltoestellen
Verkeersborden
Kosten voor object verwijderen en herplaatsen (arbeidskosten e.d.)

2. Minder voorkomende schades
-

Bankjes
Bomen
Gazon
Lichtmast
Parkeerautomaten
Plastic containers
Straatnaamborden
Zoutopslag kist

3. Niet opnemen in schadebedrag ter vergelijking met andere gemeenten
-

Abri’s, indien geen gemeentelijk eigendom
Kosten uitrukken hulpdiensten/inzet hulpdiensten
Kosten voor verwijderen van objecten ter preventie
Letsel schade
Schoonmaakkosten gemeente

Totaal bedrag samenstellen
Aan het einde van het eerste kwartaal is het aannemelijk dat bij gemeenten de hoogte van de
bedragen met betrekking tot categorie 1 en 2 bekend zijn. Het Algemeen Bestuur(AB) van de VRHM
wil graag jaarlijks een overzicht ontvangen met daarin opgenomen een totaal bedrag1 per gemeente,
zodat inzichtelijk is hoe hoog de schade is aan gemeentelijke eigendommen.
Naast het verkrijgen van inzicht is het ook de bedoeling dat de gemeenten ‘best practises’ voor
schadebeperking uit te wisselen. Het BGC zal hiervoor het iniatief nemen.

1

Bedragen exclusief BTW vermelden.

Agendapunt A.5 Bijlage AB VRHM 26 november 2015

A.6

1. Samenvatting voorstel
Formele bekrachtiging van besluit na schriftelijke besluitvormingsronde d.d. 27 augustus 2015.
Het Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel is herzien. Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevraagd
om het RBP AkzoNobel vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend bij de VRHM t.a.v. het
RBP AkzoNobel.

2. Algemeen
Onderwerp:

Vaststelling herzien
Rampbestrijdingsplan (RBP)
AkzoNobel

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM
Planvorming
Multidisciplinair
L. Klok
26 november 2015

A.6

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel (versie 6 mei 2015) vast te stellen.

Het Algemeen Bestuur heeft unaniem ingestemd met bovenstaand besluit via een schriftelijke
besluitvormingsronde d.d. 27 augustus jl. Formele bekrachtiging van dit besluit vindt plaats in
de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 november a.s.

4. Toelichting op het besluit
Op 25 juni 2015 heeft het AB de ontwerp versie van het RBP AkzoNobel vastgesteld. Nadien heeft
het RBP AkzoNobel 6 weken (29 juni 2015 tot en met 10 augustus 2015) ter inzage gelegen bij de
VRHM (Rooseveltstraat 4a Leiden) en in het gemeentehuis Teylingen (Wilhelminalaan 25
Sassenheim). In deze periode zijn er zijn geen zienswijzen ingediend bij de VRHM.
Wel is er één vraag gekomen op de herziening van het RBP AkzoNobel. In een gesprek heeft de
VRHM de vraag beantwoord. De vraag had geen directe betrekking op het RBP AkzoNobel.
Conform het AB besluit op 25 juni 2015 wordt het RBP AkzoNobel via een schriftelijke
besluitvormingsronde ter vaststelling aangeboden aan het AB.

5. Kader
Beslisnotitie AB 25 juni 2015 t.a.v. RBP AkzoNobel (niet bijgevoegd).

6. Consequenties
Financieel / Capaciteit / Materieel / Juridisch / Overig
N.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

8. Implementatie en communicatie
Zie beslisnotitie AB 25 juni 2015.

9. Bijlagen
Rampbestrijdingsplan AkzoNobel (versie 6 mei 2015) + bijlage met Overzichtkaart maatregelen
watersysteem van Hoogheemraadschap van Rijnland (niet bijgevoegd).

10. Historie besluitvorming
6 oktober 2014
11 mei 2015
18 mei 2015
5 juni 2015
25 juni 2015
27 augustus 2015:

:
:
:
:
:

VD stelt projectopdracht.
HO stelt ontwerp versie RBP AkzoNobel vast.
VD stelt ontwerp versie RBP AkzoNobel vast.
DB stelt ontwerp versie RBP AkzoNobel vast
AB stelt ontwerp versie RBP AkzoNobel en het verdere
besluitvormingstraject vast
AB stelt via een schriftelijke besluitvormongsronde het RBP
AkzoNobel unaniem vast, na geconstateerd te hebben dat er geen
zienswijzen zijn ingebracht. Formele bevestiging van dit besluit vindt
plaats in de AB-vergadering van 26 november 2015.
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A.9

1. Samenvatting voorstel
Voor het meldkamerdomein wordt een gezamenlijke bestuurlijke stuurgroep (BSG) ingesteld voor de
Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Namens de Veiligheidsregio Hollands Midden
nemen de portefeuillehouders Spies (GMK) en Goedhart (financiën) hierin zitting.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Instellen Bestuurlijke
stuurgroep (BSG)
Meldkamerdomein
Veiligheidsregio's
Haaglanden en Hollands
Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Peter Kessels
(Veiligheidsbureau)

Datum

26 november 2015

A.9

Bijlage(n):

-

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
/

Status:

Besluitvormend

Datum:

3. Toelichting
Bijna anderhalf jaar is verstreken sinds de inhuizing van de meldkamer van Hollands Midden in De
Yp. Daar waar mogelijk trekken de twee meldkamers gezamenlijk op. Dit vindt plaats in de operatiën,
maar ook in de operationele aansturing en het beheer.
In de Veiligheidsregio Haaglanden bestaat sinds 2007 een Bestuurlijke Stuurgroep (BSG) voor het
meldkamerdomein. In Hollands Midden bestaat geen stuurgroep voor dit domein, maar vindt
afstemming plaats in het Dagelijks Bestuur.
Nu de meldkamers zich in een vergevorderd stadium van samenwerking bevinden, speelt ook de
behoefte op bestuurlijk niveau om gezamenlijk af te stemmen over zaken die de meldkamer betreffen.
Het gaat hierbij om het sturen op gezamenlijke ambities, maar ook om afstemming over zaken die de
komst van de LMO raken.
In een overleg tussen de burgemeesters Aptroot en Spies in augustus 2015 is gesproken over het
instellen van een gezamenlijke BSG met vertegenwoordigers uit beide veiligheidsregio’s.
De BSG komt vier maal per jaar bijeen. In de vergadering van de BSG worden de volgende vaste
agendapunten besproken:
Gezag en beheer
o Financiën
o Techniek
Landelijke meldkamerontwikkelingen
De driemaandelijkse informatierapportage over de meldkamer staat iedere vergadering op de
agenda. Ook uit deze rapportage kunnen zaken naar voren komen die geschikt zijn voor agendering

in de BSG. Stukken die niet besproken worden, maar wel relevant zijn voor de bestuurders worden
ter informatie aan de agenda toegevoegd.
Op advies van de Haaglandse Bestuurlijke stuurgroep wordt voorgesteld de Veiligheidsregio
Haaglanden te vertegenwoordigen middels de portefeuillehouders:
meldkamerdomein;
financiën;
acute zorg.
Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt voorgesteld hiervan af te wijken en twee
portefeuillehouders af te vaardigen: de portefeuillehouders Spies (GMK) en Goedhart (financiën).
Gelet op de meer integrale portefeuilleverdeling en bestuursverantwoordelijkheid binnen de VRHM is
deze afvaardiging afdoende.
Tevens bepalen de bestuurders onderling of een afvaardiging van de RAV-besturen deel uitmaakt
van de stuurgroep en wie optreedt als voorzitter.
De ambtelijke afgevaardigden zijn vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden en de politie (of als zij niet kunnen, een waarnemer). Dit betreffen:
Commandant brandweer Haaglanden;
Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden;
Directeur veiligheidsregio/Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden;
Chef Politie Eenheid Den Haag/ Directeur meldkamer;
Algemeen Manager GMK Den Haag
Regionaal kwartiermaker LMO
Secretaris BSG.
Deze werkwijze en ambtelijke afvaardiging sluit aan bij de reeds bestaande ambtelijke stuurgroep
GMK vanuit de beide veiligheidsregio’s en de GMK.
De BSG heeft geen formele bevoegdheden, maar dient ter bestuurlijke afstemming op het
meldkamerdossier (incl. LMO-ontwikkelingen) tussen de twee veiligheidsregio’s en de GMK.
Terugkoppeling uit de BSG naar het bestuur VRHM vindt plaats door de portefeuillehouders.
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A.10

1. Samenvatting voorstel
Drie keer per jaar wordt de voortgang van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015, de
werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en overige bestuurlijke besluiten (o.a. naar
aanleiding van evaluaties, systeemtest) in beeld gebracht. De nu voorliggende voortgangsrapportage
blikt terug op de eerste acht maanden van 2015.

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

Tweede voortgangsrapportage
VRHM (januari-september 2015)
Algemeen Bestuur

Opgesteld
door:
Datum:

A.10

Bijlage(n):

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

Status:

Informatief

Datum:

/

VRHM Veiligheidsbureau
B. Achten
26 november 2015

3. Toelichting
Bestuurlijk is afgesproken om de uitvoering van het multidisciplinaire Regionaal Beleidsplan VRHM
2012-2015 (RBP VRHM 2012-2015) in de P&C-cyclus op te nemen. Om de voortgang van het RBP
VRHM 2012-2015, de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en overige bestuurlijke
besluiten (o.a. naar aanleiding van evaluaties, systeemtest) te kunnen monitoren, is een
voortgangsrapportage ontwikkeld.
De nu voorliggende voortgangsrapportage blikt terug op de eerste acht maanden van dit jaar en geeft
aan wat de behaalde resultaten zijn. De uitkomsten zijn inzichtelijk gemaakt via een zogenaamd
‘stoplichtensysteem is (groen=conform planning, oranje= vraagt aandacht, rood= planning loopt uit)’.
Resultaten
In het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 is er voor gekozen de komende jaren in te zetten op het
versterken van de generieke crisisorganisatie en in het bijzonder op de versterking van de
gemeentelijke kolom, de samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie.
Door de veerkracht die daardoor ontstaat kunnen uiteenlopende incidenten adequaat bestrijd worden.
In de eerste acht maanden van dit laatste uitvoeringsjaar van het huidige beleidsplan is verder
gewerkt aan de verdere versterking van de generieke crisisorganisatie en speerpunten. De laatste,
resterende actiepunten zijn voortvarend opgepakt.
Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
Voor het werkplan Oranje Kolom 2015 zijn 4 prioriteiten benoemd:
- Opleiden, trainen, oefenen
- Implementatie bevolkingszorg op orde 2.0
- Versterken proces netcentrisch werken
- Professionalisering crisiscommunicatie

Alle prioriteiten kennen op dit moment voldoende voortgang. Zo is de visie bevolkingszorg op orde
2.0 na positieve besluitvorming in het AB toe aan een ronde collegebesluiten en wordt de
implementatie voorbereid. Ook is het aangepaste normenkader, samen met een voorstel over de
wijze van meting, gereed voor besluitvorming in het 4 e kwartaal. De nieuwe productcatalogus is
verspreid en verschillende opleidingen/trainingen zijn ingepland/in uitvoering (3 e en 4e kwartaal 2015).
Voor netcentrisch werken wordt aansluiting gezocht bij de activiteiten van de multidisciplinaire
werkgroep. De evaluatie van de hard piketfuncties crisiscommunicatie is afgerond heeft geleid tot een
paar aanpassingen (communicatieadviseur BT wordt zacht piket). Voor het deelproces nafase is een
voorstel voor een versterkt opleidingstraject voor projectleiders nafase uitgewerkt.
Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
In partnerschappen wordt goed geïnvesteerd. De netwerkorganisatie krijgt steeds steviger vorm. De
afgelopen periode zijn en worden partners actief betrokken bij de vormgeving van de nieuwe
planfiguren (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan). Er is een
informatiekaart Keukenhof opgeleverd en het Ramp Bestrijdings Plan van Akzo Nobel is herzien en
bijgewerkt. Betrokken partners en crisisfunctionarissen zijn uitgenodigd voor de themabijeenkomsten
en de CopI-oefeningen hierover. Dit jaar vindt er geen strategisch overleg in VRH plaats. Volgend
jaar organiseert VRHM het strategisch overleg met de crisispartners.
Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Met informatiemanagement zijn de afgelopen jaren zowel rond de voorziening als het gebruik stappen
gezet. Dit zijn wel thema’s die doorlopend onderhoud en vernieuwing vergen.
In 2015 wordt verder ingezet op de ingezette professionaliseringslag netcentrisch werken, en in het
bijzonder op de doorontwikkeling van de werkwijze en de vakbekwaamheid van de betrokken
crisisfunctionarissen. Er is een OTO-jaarprogramma netcentrisch werken vastgesteld voor de hele
hoofdstructuur die in 2015 wordt uitgevoerd.
Wat betreft informatiemanagement is een lijn ingezet om aan te sluiten bij landelijke systemen en
standaarden die bij vervanging steeds in ogenschouw wordt genomen. Er vindt vooronderzoek plaats
naar een bredere toepassing van geo-informatie (dan crisisbeheersing), waarbij ook gekeken wordt
naar beschikbare alternatieven. Het In gebruik nemen van (landelijke) geografische
informatiesystemen die aansluiten bij LCMS heeft namelijk vertraging.
Het bestuur is akkoord met de aanschaf van het AG5-systeem waarmee de mate van geoefendheid
en vakbekwaamheid per crisisfunctionaris vastgelegd wordt. De implementatie ervan is uitgesteld
vanwege juridische verplichting Europese aanbesteding. Tot aan de afronding van het
aanbestedingstraject wordt gewerkt met Excel als tijdelijke oplossing en voorbereidingen getroffen om
direct na afronding te kunnen starten met registratie.
Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
Crisiscommunicatie staat goed en hoog op de agenda. Het plan van aanpak professionaliseren
crisiscommunicatie, fase 2 is vastgesteld in het AB van november 2013. De implementatie is
voortvarend opgepakt. Vanaf 1 juli 2014 zijn de regionale rollen op dit vakgebied opgeleid en
beschikbaar vanuit een pool (zacht piket). De komende periode krijgen Opleiden, Trainen en Oefenen
voor deze groep functionarissen nog veel aandacht. In het laatste kwartaal 2015 staan voor alle
communicatierollen trainingen (basis en verdieping) op het programma. Aandachtspunt daarbij is ook
de sturing en relaties tussen de functionarissen crisiscommunicatie in de verschillende teams (Copi,
ROT, BT, hoofd taakorganisatie communicatie).
Blijvend punt van aandacht is de continuïteit van de poolbezetting maar ook de werkwijze rondom
opschalen en alarmeren. Medewerkers krijgen andere functies en de doelgroep is beperkt. Bij
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werving van nieuwe medewerkers (zowel bij gemeenten als bij de operationele diensten) dient ook
aandacht te zijn voor competenties op het gebied van de crisiscommunicatie.
Op basis van de in het 1e kwartaal 2015 uitgevoerde evaluatie van de harde piketfuncties zijn, na
bestuurlijke besluitvorming in het Dagelijks Bestuur van 10 september 2015, enkele wijzigingen
doorgevoerd.
Risicobeheersing
Het regionaal risicoprofiel is gereed en de vertaling van de risico’s naar prioriteiten wordt verwerkt in
het regionaal beleidsplan. De doelstellingen in het regionaal beleidsplan zijn input voor de visie op
risicobeheersing. Deze visie zal eind 2015 gereed zijn en beschrijft de doorontwikkeling van
risicoadvisering. Komend kwartaal wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van een generiek
adviesproces en een overzicht van risicovolle evenementen in de regio Hollands Midden in de vorm
van een evenementenkalender (voor 2016).
Incidentbestrijding en herstel
De herziene versie van het regionaal crisisplan is vastgesteld en treedt per 1 oktober in werking.
De voorbereidingen voor het kunnen opstellen van een beleidskader ontkleurd operationeel
leiderschap zijn gestart. De uitgangspunten zijn samen met de leiders crisisteams van het ROT en
CoPI opgesteld. Er vindt een behoeftepeiling plaats bij de voorzitter van de veiligheidsregio en zijn
vervangers over de gewenste kwaliteit en invulling van de rol van voorzitter veiligheidsregio. De
voortgang van de aandachtspunten uit de systeemtesten worden gemonitord.
Uitwijkvoorziening GMK Den Haag is Rotterdam Rijnmond. De bestaande afspraken met de VR-RR
over de fallback faciliteiten worden herijkt en uitgevoerd. Wordt vice versa dit jaar geoefend en getest
in het najaar. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van het onderbrengen van de
crisisruimten van de VRHM in de YP.
Bedrijfsvoering
De voorbereidingen voor het kunnen opleveren van een beleidsplan voor VRHM en Brandweer zijn
gestart. Eind 2015 wordt het concept-beleidsplan VRHM vrjigegeven voor inspraak. De
bezuinigingstaakstelling van 5,31% op de gemeentelijke bijdragen (‘Commissie Strijk’) is in de
ontwerp-programmabegroting 2015 en in de meerjarenraming structureel verdisconteerd voor de
programma’s GMK, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Op het programma Brandweer is voor de
jaren 2013–2015 een 2e efficiencykorting van 5% in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de
bijdragen van gemeenten. De implementatie van de nieuwe werkwijze bij de evaluatie van GRIPincidenten ligt op koers maar capaciteit, snelheid van opleveren en overdracht geleerde lessen naar
staande organisatie vormen aandachtspunten. De voortgang van de aanbevelingen wordt
gemonitord. De basis kwaliteitszorgsysteem is gelegd door het identificeren van producten. Een
nieuwe werkvorm voor het definiëren van de producten door het formuleren van kwaliteitsafspraken
wordt ontwikkeld. Eerst worden nu zoveel mogelijk bestaande kwaliteitsafspraken geïdentificeerd. De
toetsing ervan vindt hierna, op zijn vroegst in 2016, plaats .

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

5. Consequenties
Financieel:
N.v.t.
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Capaciteit:
N.v.t.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
N.v.t.

6. Aandachtspunten / risico’s
De uitvoering van een aantal actiepunten loopt zodanige vertraging op dat realisatie dit jaar niet meer
mogelijk is. De gevolgen hiervan worden hieronder aangegeven.
Actiepunt
Inschatting risico
Organiseren jaarlijks strategisch overleg met
Gering. Informatieuitwisseling vindt ook via
partners
andere bijeenkomsten plaats (Regionaal
Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan,
Convenanten, operationele voorbereiding,
netwerkbijeenkomsten).
In gebruik nemen van (landelijke geografische
Risico is beperkt. Er wordt gebruik gemaakt van
informatiesystemen die aansluiten bij LCMS
LCMS-plot waarin de kaartlagen van Geo4OOV
worden ontsloten. Er vindt vooronderzoek plaats
naar een bredere toepassing van geo-informatie
(dan crisisbeheersing) waarbij ook gekeken
wordt naar beschikbare alternatieven (landelijke
traject heeft vertraging). Het actiepunt wordt
meegenomen in de nieuwe beleidsperiode.
Toetsen kwaliteitssystematiek door middel van
VRHM doet er langer over om de
interne audits/directiebeoordeling
kwaliteitsafspraken ten aanzien van de door de
organisatie geleverde producten te formuleren
en daarmee een start te maken met het
rondmaken van de Plan-Do-Check-Act-cirkel.
Hierdoor bestaat het risico dat het langer duurt
voordat de prestaties die de verschillende
onderdelen van de organisatie leveren zo
efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd zijn.
Dekker Tanktransport (VR-plichtig)
Gering. Mede vanwege de risico’s van de
bedrijfsactiviteiten. Er is gestart met het
ontwikkelen van planvorming voor Dekker
Transport & Tankopslag (totaalleverancier voor
opslag, handling en transport van plantaardige
oliën en vetten). Er wordt een advies/ rapport
opgesteld om te bepalen of een RBP
proportioneel gezien het juiste middel is.
Vaardigheidspaspoort
Gering. Het is een hulpmiddel voor de
functionaris. Het actiepunt wordt meegenomen
in het nieuwe beleidsplan.
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Vakbekwaamheidsregistratie

Responsecel middelen implementatie

Visie omgang vertrouwelijke informatie

Hierdoor is geen registratie mogelijk van het
functioneren van de individuele
crisisfunctionaris in de hoofdstructuur. Hierdoor
is de individuele leerbehoefte van de
functionarissen niet inzichtelijk te maken.
Hierdoor kan onvoldoende waargenomen
worden hoe de oefening verloopt zodat goede
response gegeven kan worden. Kan verstorend
werken op de oefening.
Gering. Het is een hulpmiddel voor de
crisisafhandeling.

7. Implementatie en communicatie
De voortgangsrapportage verschijnt drie keer per jaar.

8. Bijlagen
De voortgangsrapportage VRHM januari - september 2015.

9. Historie besluitvorming
DB 29 oktober 2015: kennisname van de voortgangsrapportage
VD 12 oktober 2015: vaststellen van de voortgangsrapportage en doorgeleiding naar het bestuur.
HO 5 oktober 2015: kennisname van de voortgangsrapportage
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A.9 bijlage

Voortgangsrapportage
VRHM
januari - september 2015

Versie:
Datum:
Betreft:
Besluitvorming:
Documentbeheer:

0.1
oktober 2015
Voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan periode 1-1-2014 t/m 30-09-2015
Veiligheidsbureau VRHM

1

Voorwoord
Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van het jaar 2015 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM). Het is bedoeld als sturingsinstrument voor de Veiligheidsdirectie en verschijnt drie
keer per jaar. De eerste keer na drie maanden, de tweede na acht maanden, de laatste na elf
maanden.
De voortgangsrapportage geeft een momentopname van de uitvoering van de jaarschijf 2015 van het
Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015 en de actiepunten die voortkomen uit evaluatierapporten.
De voortgangsrapportage geeft antwoord op de vraag: ‘worden de voorgenomen activiteiten uit het
Beleidsplan en evaluatierapporten uitgevoerd binnen de grenzen van tijd, kwaliteit en capaciteit’. Op
basis van de gerealiseerde uitvoering van de jaarplannen van de kolommen en de multidisciplinaire
werkplannen van de werkgroepen1 wordt de voortgangsrapportage opgesteld.
Als alles volgens planning verloopt, scoort een activiteit groen. Daar wordt dan ook geen toelichting
op gegeven. Als een activiteit in dit jaar zeker niet meer gerealiseerd kan worden, is de score rood.
Uiteraard volgt er dan een toelichting op wat er aan de hand is. Als er op één van de aspecten tijd,
kwaliteit en capaciteit verstoring optreedt of een ander risico speelt, wordt de kleur geel gegeven. Ook
dan volgt er een toelichting én wordt uitgelegd op welke wijze geprobeerd wordt bij te sturen om het
resultaat zo mogelijk alsnog te halen. Als een actiepunt is afgerond, is dat gearceerd aangegeven. De
scores worden gegeven op basis van de voortgang van de werkplannen van de kolommen en de
werkplannen van de werkgroepen.
In het eerste deel van de voortgangsrapportage vindt u de voortgang van de actiepunten die
voortkomen uit evaluatierapporten. In het tweede deel komt de uitvoering van het Regionaal
Beleidsplan aan de orde. In de bijlage ten slotte is de voortgang van de werkplannen van de
werkgroepen weergegeven.
De concept-voortgangsrapportage VRHM wordt eerst in het HO besproken. De kolommen en de
werkgroepen leveren de input hiervoor aan (de scores en toelichtingen op de vier beleidsprioriteiten,
risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel, bedrijfsvoering en kwaliteitszorgsysteem en de stand
van zaken van de werkplannen).
Hierna vindt bespreking van de voortgangsrapportage in de Veiligheidsdirectie plaats en worden de
kleurscores en toelichtingen (al dan niet aangepast) door de Veiligheidsdirectie vastgesteld.

1 Het betreft de werkplannen van de GHOR, GMK, Oranje Kolom en de Brandweer en de multidisciplinaire werkplannen van
MDRB, MDOP, MDOTO, MDNCW, MDI en MDC.
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Deel I
Actiepunten die voortkomen uit evaluatierapporten
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Systeemtest Zonnebloem 2014
Aanleiding
Op 4 december 2014 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Zonnebloem) gehouden. In het
evaluatieverslag over de systeemtest is een aantal aanbevelingen opgenomen. Naast de inhoudelijke
thema’s bestaat er zorg over de wijze van organisatie van de systeemtest en de kwaliteit en tijdigheid
van de opgeleverde rapportages.
Naast de rapportages van het bureau Cuijpers heeft ook de voorzitter VRHM kort na de systeemtest
in een overleg met een aantal betrokkenen enkele aandachtspunten geformuleerd.
Groen
Geel

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

Aanbevelingen
Aanbevelingen evaluatieverslag
1
Alarmering: het multidisciplinair
meldkamerbeeld is niet binnen
5 minuten na alarmering
gereed. Dit proces behoeft
verbetering
2
Informatiemanagement: proces
kan worden versterkt (helder
maken rollen IM en plotter,
samenspel tussen leiders
crisisteams en infomanager/ in
de techniek voor LCMS worden
suggesties gedaan zoals
aanmaken extra tabbladen in
LCMS).
3
Opschaling en mandaat:
onduidelijkheid over mandaat
bij opschaling en de
bevoegdheden in GRIP 3 en 4
wegnemen (CaCo heeft
opgeschaald naar GRIP 3
zonder expliciet besluit van de
burgemeester).
4
Diverse kleine onderdelen van
werkprocessen of –afspraken
kunnen worden verbeterd (hfst
4 evaluatieverslag)

Actiehouder

Rood

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

Voortgang

Toelichting op voortgang

GMK

Dit vereist continue aandacht bij
directe opschaling. Wordt
meegenomen in opleiding en training
van NCW.

MDNCW

De afgelopen anderhalf jaar is veel
geïnvesteerd in de functionarissen
die een rol spelen in het
informatieproces bij een opgeschaald
proces. Voor de komende periode
staan nieuwe trainingen gepland. Op
dit onderwerp zijn goede stappen
gezet, het proces wordt de komende
tijd versterkt.
Afgerond. Caco heeft geen mandaat.
Wordt meegenomen in opleiding en
training. BGC geeft nogmaals
voorlichting aan de burgemeesters
en MOV’ers over de
opschalingsafspraken.

GMK

Voor verschillende teams uit
hoofdstructuur worden
aanbevelingen gedaan over
werkprocessen en –afspraken
(hanteren vaste vergaderaanpak,
gebruiken LCMS-plot, bewaken
uitgezette opdrachten en acties). Al
deze elementen komen aan de orde
in verschillende OTO-momenten van
de verschillende teams. Hier hoeft

4
Agendapunt 9. bijlage DB VRHM 29 oktober 2015

geen aparte actie op te worden
gezet.
Opmerkingen voorzitter VRHM
5
Standaardtekst pagerbericht
GRIP 4 aan burgemeester
wijzigen in die zin dat er als
eerste een
handelingsperspectief op het
bericht komt te staan: GRIP 4,
zsm begeven naar RBT.

6

7

8

BGC

Bij een eerste mogelijkheid
benadrukken dat gealarmeerde
piketmedewerkers van
ROT/RBT zich zo spoedig
mogelijk dienen te begeven
naar het RCC in Leiden. ZSM
betekent per auto of taxi en niet
met het openbaar vervoer. De
wettelijke opkomsttijden zijn
maximumtijden en geen
streeftijden.
Uitzoeken waarom de politie
extreem laat in het RBT
arriveerde. Is de alarmering hier
wel goed gegaan?

BGC

Vervangingsregeling RBT
gemeentesecretaris (is
secretaris Leiden, vanwege
afspraak dat Leidse
‘hofhouding’ meekomt met de
voorzitter van de vr bij een
GRIP 4), afspreken met
regiegroep
gemeentesecretarissen en
goed communiceren met Leidse
MOV’ers die verantwoordelijk
zijn voor zoeken van een
vervanger. Wellicht ‘hard piket’
afspraken maken.

BGC

Politie

De opschaling naar GRIP 4 vindt
plaats binnen het aangemaakte
incident in GMS. Omwille van de
snelheid en de werkdruk van de
GMK wordt geen ander bericht
aangemaakt voor een aparte
alarmering. Wel zal nogmaals
voorlichting worden gegeven aan de
burgemeester wat het standaard
handelingsperspectief is bij een
melding over een GRIP 3 en GRIP 4.
Dit is de reeds bestaande standaard
afspraak en deze afspraak zal
opnieuw worden gecommuniceerd
onder de piketmedewerkers.

De eenheidsleiding van de politie
draagt geen pagers. Er vindt een
interne alarmering plaats vanuit het
ROT. Deze heeft in de systeemtest
niet tijdig plaatsgevonden. De
eenheidsleiding is mede naar
aanleiding van de uitkomst van de
Systeemtest Zonnebloem voorzien
van pagers.
Tussen de AC’s bevolkingszorg
(gemeentesecretarissen) is een
zachte piketregeling afgesproken om
in deze functie te voorzien.

5
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9

Worden de informatiemanagers
(R)BT via OOV Alert of dmv
een pagerbericht gealarmeerd?

BGC

10

Algemene ondersteuning RBTruimte (klaarmaken RBT-ruimte
en openzetten
computercounter) 7x24 uur
onderbrengen als taak bij een
functionaris.
ICT-ondersteuning RBT-ruimte
verbeteren.

BHM

Regelmatig realistisch oefenen
met logboekschrijvers
/secretarissen RBT, zodat zij
direct aan de gang kunnen met
de goede dingen.

BGC

11

12

BHM

De informatiemanagers (R)BT
worden via de pager gealarmeerd
(via de standaard alarmering bij
GRIP).
Afspraken zijn vastgelegd.

Maandelijks vindt een controle plaats
en worden updates uitgevoerd door
medewerkers van de afdeling ICT.
De logboekschrijvers/secretarissen
RBT worden standaard geoefend via
de gemeentelijke oefeningen.

6
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Integrale analyse alarmeren personen en instanties door de GMK
Hollands Midden
Aanleiding
Tijdens de systeemtest ‘Paperclip’ in 2012 is gemeld dat enkele functionarissen niet gealarmeerd zijn
door de GMK, terwijl dat gelet op de GRIP-situatie wel had gemoeten. Ook bij een aantal eerdere
GRIP-situaties is twijfel ontstaan of sommige functionarissen onterecht niet zijn gealarmeerd.
Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is (geweest) van een
structurele (gedeeltelijk) falende alarmering en of eventuele oorzaken daarvan van technische,
organisatorische of menselijke aard zijn.
Op basis van een analyse van de werkwijze bij alarmering en de aspecten die een rol kunnen spelen
bij eventuele fouten in de alarmering zijn verbetermaatregelen voorgesteld.
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft in haar vergadering van 28 maart kennis genomen van de
eventuele oorzaken van (gedeeltelijk) falende alarmering. Besloten is onderstaande actiepunten ter
verbetering van het alarmeringsproces uit te (laten) voeren onder verantwoordelijkheid van de
Veiligheidsdirectie.
Legenda
Groen
Geel

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

Maatregelen ter verbetering proces
alarmeren
Stap 1: de beslissing voor GRIP
1a Aanscherpen GRIP procedure
op het punt dat de
burgemeester (GRIP 3) en de
voorzitter van de
veiligheidsregio (GRIP 4) de
beslissing tot het afkondigen
van GRIP 3 of GRIP 4 in
overleg met de Operationeel
Leider ROT nemen. De
Operationeel Leider (ROT)
informeert daarover vervolgens
de Caco, die de centralisten
opdacht geeft tot alarmeren
in geval van GRIP 4 stemmen
de voorzitter veiligheidsregio en
de Operationeel Leider ROT
expliciet af welke gemeenten
moeten worden gealarmeerd
(brongebied en effectgebied). [is
ook een verbeterpunt voor
processtap 2]
Neem een beslissing over het al
dan niet opnemen van
‘bestuurlijke GRIP’ in de

Actiehouder

Rood

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

Voortgang

Toelichting op voortgang

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

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

Het begrip ‘bestuurlijke GRIP’ lijkt in de
praktijk tot verwarring te leiden. Het gaat om
het activeren van het ROT zonder een CoPI.

7
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1b

1c

1d

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

Onderzoeken mogelijkheid
visuele weergave actueel GRIPniveau op de meldkamer

Als oplossing heeft het GMK het begrip
‘Voorbereidend ROT’ in GMS
geïmplementeerd, wat voorziet in activeren
van het ROT, zonder CoPI. Het actiepunt kan
hiermee worden beschouwd als afgedaan.

MDOTO

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

Manager
GMK HM

Na de oefening Paperclip is aan de
alarmering, per discipline, een pagercode
toegevoegd die door de Caco wordt
ontvangen. Bij opschaling zal de Caco 3 maal,
1 keer per discipline, een alarmering moeten
ontvangen. Hierdoor kan de Caco controleren
of de 3 disciplines daadwerkelijk zijn
opgeschaald. Dit laat onverlet dat de Caco
zelf alert moet blijven op de alarmering en dit
punt onderwerp blijft van training. Actie is
afgerond.
Dit is meegenomen in een wensenlijst. Het

Manager
GMK HM

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

2b

Vastleggen afspraken over
actualisatie alarmeringslijsten
crisisfunctionarissen per kolom

Manager
GMK HM

actuele GRIP niveau kan op het grote
meldkamerscherm visueel genaakt
worden voor iedereen (is afgerond en
kan van wenslijst af).
90% van de te alarmeren functionarissen
wordt middels één druk op de knop door de
brandweer gealarmeerd. Voor 10% van de
funtionarissen kan dat nooit (want
incidentafhankelijk of plaatsgebonden) en
vergt dit altijd handmatige alarmering door de
centralist, die daar middels
inzetvoorstellijstten (IV+) bij wordt
ondersteund. De werking van de afspraak
wordt uitgezocht.
De lijst is in december 2013 voor het laatst
geactualiseerd. De verantwoordelijkheid voor
de actualiteit van de alarmeringslijsten ligt bij
de kolommen. Zij moeten zelf de wijzigingen
aan de GMK doorgeven. De GMK zal
periodiek (halfjaarlijks) vragen om controle

8
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2c

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

2d

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

2e

Aandacht centralist en Caco
voor maximale lengte
pagertekst

Manager
GMK HM

2f

Opnemen pagertraining in OTOmomenten

BGC

Mono/
coördinatie
manager
GMK HM
Manager
GMK HM

van de actualiteit van de gegevens. De
werking van de afspraak wordt uitgezocht.
De GMK laat de inzetvoorstellijsten regulier 2x
per jaar door de kolommen controleren op
juistheid en volledigheid. Dit is gerealiseerd
maar vraagt structureel aandacht.

Er zijn systemen beschikbaar. Hiervoor is
aanschaf van nieuwe pager en een
abonnement noodzakelijk (€ 295
aanschaf en € 2,95 maandabonnement).
In 2014 wordt het P2000-netwerk encrypt
waarvan nog onbekend is wat de effecten
voor de apparatuur zal zijn. De
uitkomsten hiervan worden gemonitord.
De behoefte aan encryptie van het P2000
netwerk is in de nieuwe
aanbestedingsprocedure voor C2000 als
functie-eis meegenomen. Implementatie
vernieuwing C2000 door Eurofunk wordt
in 2016 verwacht.
Tekst die het aantal van 140 karakters
overschrijdt, wordt rood gekleurd. De
hoeveelheid functionarissen bepaalt deels de
lengte van het alarmeringsbericht. Dit heeft
een relatie met punt 2a. Landelijk wil de
beheerder meldkamersystemen
standaardiseren en zullen de pagerteksten in
de toekomst landelijk beheerd gaan worden.
Mono functies: wordt door de eigen kolom
uitgevoerd. Er is een nieuwe instructie
verspreid over burgemeesters en MOV’ers.
De MOV’ers zijn aanspreekpunt voor vragen.
Multi functies: wordt door de coördinator
uitgevoerd

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

De GMK HM registreert de alarmeringstijden.
De leiding GMK HM rapporteert hierover
periodiek (alarmeringstijden, GRIP-situaties).
De GMK HM kan de opkomsttijden niet
(automatisch) registreren en het is
onwenselijk dat de crisisfunctionarissen naar
de GMK HM bellen voor de registratie van
hun opkomsttijd. De opkomsttijden van de
ROT-functionarissen worden centraal
bijgehouden.
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4b

Organiseer structureel
alarmerings- en
opkomstoefeningen

MDOTO/GMK

De alarmering- en opkomstoefeningen
van het multiverband vinden via
uitvoering van de systeemtest plaats.
MDOTO schrijft organisatie- en
uitvoeringsvoorstel voor alle
functiegroepen.

10
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Evaluatiecommissie: evaluatie drie incidenten uit 2013
Aanleiding
In Hollands Midden wordt de GRIP-procedure gehanteerd zoals genoemd in het Regionaal Crisisplan
VRHM 2012-2015. Conform deze GRIP-procedure kunnen de criteria voor opschaling tot het vereiste
GRIP-niveau nooit volledig objectief en ondubbelzinnig worden vastgesteld. Deze ruimte kan er toe
leiden dat op enig moment verschil van inzicht ontstaat over het niveau van opschalen.
In 2013 hebben zich drie incidenten voorgedaan die wellicht GRIP-waardig waren. De
evaluatiecommissie heeft onderzoek gedaan naar de drie incidenten en een analyse gegeven op
basis van de bestaande opschalingsafspraken. Het betreft de volgende drie incidenten:
1. Zeer grote brand bij Vliko Leiderdorp op 19 augustus 2013.
2. Brand/Ongeval gevaarlijke stoffen hotel aan de Golfweg te Noordwijk op 9 september 2013.
3. Gezonken praam bij Noorden op 14 september 2013.
In de VD van 6 oktober 2014 zijn onderstaande aanbevelingen vastgesteld.
Legenda
Groen
Geel

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

Rood

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

Aanbevelingen

Actiehouder

1

GHOR/GMK

Deze aanbevelingen zijn
onderdeel van de procedures en
worden onder de aandacht
gebracht van de GMK.

MDOTO,
MDOP

MDOTO: voorstel is overgenomen.

MDOTO,
MDOP

MDOTO: Voorstel is overgenomen

2

3

Probeer de witte kolom eerder in
positie te brengen. Dit kan door de
OvD-G mee te nemen in de
beginalarmering. Overweeg bv het
ter plaatse laten komen van een
OVD-G als er een traumateam is
gealarmeerd. Of overweeg om
eerder een OGS-incident aan te
maken als het een incident betreft
met een gevaarlijke stof
Probeer altijd met de
leidinggevende functionarissen
aan het begin van een incident
een gedeeld multidisciplinair beeld
te creëren en verifieer dit zodat
hulpdiensten achteraf niet voor
verrassingen komen te staan.
Voorkom besluitvorming op basis
van aannames. Voorstel
bewustwording creëren tijdens
Netwerkbijeenkomst.
Toets de behoefte aan opschaling
naar GRIP bij andere aanwezige
Officieren van Dienst. Voorstel
bewustwording creëren tijdens
Netwerkbijeenkomst.

Voortgang

Toelichting op voortgang
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4

5

6

7

Herhaal het opschalingverzoek als
blijkt dat er nog niet gealarmeerd
is en er nog behoefte is aan
opschaling naar GRIP. Voorstel
bewustwording creëren tijdens
Netwerkbijeenkomst.
Maak duidelijk aan
crisisfunctionarissen dat het
afkondigen van een GRIP geen
‘bewijs van onkunde’ is. GRIP is
een instrument dat kan helpen in
de beheersbaarheid,
beeldvorming en afhandeling van
incidenten voor alle kolommen.
Daarnaast geeft het een signaal af
naar bestuurders en bevolking dat
het incident serieus wordt
genomen en er aandacht aan is
besteed. Voorstel bewustwording
creëren tijdens
Netwerkbijeenkomst.
Het eerder opschalen naar GRIP
en vervolgens afschalen van de
deelprocessen die automatisch
gealarmeerd worden via GRIP
maar achteraf niet nodig zijn, lijkt
een betere optie dan het zelf actief
opstarten van deelprocessen die
nodig zijn. Voorgesteld wordt om
dit te onderzoeken (opschalen en
vervolgens flexibel afschalen.
Voorstel bewustwording creëren
tijdens Netwerkbijeenkomst
Voor de afzonderlijke kolommen:
probeer meer te letten op
evaluatieverzoeken van betrokken
deelnemers. Voorstel
bewustwording creëren tijdens
Netwerkbijeenkomst

MDOTO,
MDOP

MDOTO: er is geen sprake van
verzoek: het is de opdracht.
Voorstel is overgenomen.

MDOTO,
MDOP

MDOTO: voorstel is overgenomen

MDOTO,
MDOP

MDOTO: voorstel is overgenomen.
Dilemma’s rondom flexibel
opschalen worden meegenomen
in oefeningen.
In het herziene RCP is
opgenomen dat incidenten waarbij
sprake is van flexibel opschalen
geëvalueerd worden zodat er van
geleerd kan worden.

MDOTO,
MDOP

MDOTO: voorstel is overgenomen

12
Agendapunt 9. bijlage DB VRHM 29 oktober 2015

Uitkomsten evaluatie bomruiming
Aanleiding
In het beheersgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden worden met regelmaat explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De aanpak van dergelijke explosieven kent een standaard
aanpak van vier stappen. Desondanks blijkt de werkwijze verschillend te zijn geweest bij de drie
meest recente vondsten. Zo heeft de afhandeling plaatsgevonden in verschillende GRIP-situaties.
Daarnaast zijn er andere partners uitgenodigd bij de ruimingen. Uiteraard is de werkwijze afhankelijk
van de context van het incident. Desondanks bestaat de wens om meer uniformiteit aan te brengen in
de afhandeling van dit soort incidenten. De Veiligheidsdirectie heeft dan ook opdracht gegeven om de
drie meest recente incidenten te laten evalueren. Het gaat dan om:
1. Vondst 500-pounder tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn in Leiden. Het explosief
kwam in de buurt van de Amphoraweg naar boven op 9 mei 2014 (GRIP 4).
2. Vondst 500-pounder tijdens baggerwerkzaamheden in een sloot aan de Amphoraweg in
Leiden op 31 oktober 2013 (GRIP 1).
3. Vondst vliegtuigbom in een weiland tijdens de aanleg van nieuwe gasleidingen bij het
Noordeinde te Moerkappelle-Zevenhuizen op 9 juli 2013 (GRIP 1).
Doel is om input te genereren voor de werkgroep MDOP die de resultaten kunnen vertalen naar een
informatiekaart ‘Ontmanteling vliegtuigbommen’. In de VD van 18 mei 2015 zijn onderstaande
aanbevelingen vastgesteld.
Legenda
Groen
Geel

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

Rood

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

Aanbevelingen

Actiehouder

1

MDOP

Wordt opgenomen in kaart

MDOP

Wordt opgenomen in kaart

MDOP/MDOTO

MDOTO: informatiekaarten zijn
goede hulpmiddelen hierbij.
Voorstel is overgenomen

2

3

Formaliseer de standaard
aanpak van explosieven die
bestaat uit 4 fasen door deze
aanpak op te nemen in de nog
op te stellen informatiekaart
‘ontmanteling vliegtuigbommen’.
Neem de aanbeveling over het
flexibel op- en afschalen tijdens
de 4 fasen op in de nog op te
stellen informatiekaart
‘ontmanteling vliegtuigbommen’.
Bij acuut kan de afhandeling
volgens de GRIP structuur
plaatsvinden. Bij niet acuut kan
de fase projectmatig afgehandeld
worden.
Heb in de 4 fasen aandacht voor
de gewenste informatielijn tussen
operatie en bestuur. Borg dat de
bestuurlijke processen
ondersteund kunnen worden, en,
indien gewenst, snel bestuurlijke
beslissingen genomen kunnen

Voortgang

Toelichting op voortgang
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4

5

6

7

8

9

worden. Door het incident in te
delen in fasen en deze ook zo af
te handelen kunnen bestuurlijke
processen en operationele
processen beter gescheiden
worden en voorzien worden van
de aandacht die zij verdienen.
Voorstel bewustwording creëren
tijdens netwerkbijeenkomst.
Neem in de informatiekaart
‘ontmanteling vliegtuigbommen’
op welke partners in welke fase
een bijdrage kunnen leveren en
spreek de gewenste rol en taken
met ze af. Borg dat de partners
vertegenwoordigd zijn in de
teams en gedurende de gehele
afhandeling van het incident
aanwezig zijn (leveren van
voldoende en structurele
capaciteit voor alle crisisteams).
Neem de aanbeveling over de
hoeveelheid liaisons op in de nog
op te stellen informatiekaart
‘ontmanteling vliegtuigbommen’
Een aantal informatiethema’s
keert in alle gevallen van een
bomruiming terug. Werk de
terugkerende informatiethema’s
uit en neem ze op in de
informatiekaart ‘ontmanteling
vliegtuigbommen’
Onderzoek de mogelijkheden
van het opstellen van een
modulair plan van aanpak voor
fase 2 en onderzoek wie de
leiding heeft bij het maken van
een plan van aanpak. Neem dit
op in de informatiekaart
‘ontmanteling vliegtuigbommen’
Kondig duidelijk af wanneer er
afgeschaald wordt. Draag zorg
voor het borgen van de melding
en afschaling/einde GRIP.
Voorstel bewustwording creëren
tijdens netwerkbijeenkomst
Draag zorg voor een eenduidige
netcentrische werkwijze. Zorg
dat bij een ieder duidelijk is wat

MDOP

Wordt opgenomen in kaart

MDOP

MDOP

Wordt opgenomen in kaart

MDOP

Wordt opgenomen in kaart

MDOP/MDOTO

MDOTO: voorstel is
overgenomen

MDNCW
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de reden van opschaling is, welk
team waar over gaat en maak dit
inzichtelijk. Beleg dit in LCMS bij
de informatiemanager
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Deel II
Actiepunten die voortkomen uit
Regionaal Beleidsplan
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1. Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
Vertrekpunt
De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. In 2010 zijn door de inspectie
Openbare Orde en Veiligheid2 tekortkomingen gesignaleerd voor de gemeentelijke kolom op het gebied van opschalen, alarmeren, opkomst en
kwaliteit en continuïteit van de gemeentelijke processen3. Op basis van de scan ‘gemeentelijke processen’ en een vastgesteld normenkader zijn
verbeteractiviteiten voor de komende vier jaar geformuleerd. Door invulling te geven aan deze verbeteractiviteiten draagt deze ‘vierde
hulpverleningskolom’ bij aan de versterking van de generieke crisisorganisatie.
Resultaten:
De resultaten voor de versterking van de gemeentelijke kolom in de komende beleidsperiode zijn:
- Alle gemeenten voldoen op 1 januari 2014 aan het normenkader VRHM;
- De samenwerkingsvormen tussen de gemeenten zijn op 1 januari 2013 herijkt en in een blauwdruk vervat. De gemeente is zelf
verantwoordelijk maar kan haar taken in de crisisbeheersing samen met partners en andere gemeenten vormgeven. De samenwerking van
de gemeentelijke crisisorganisatie wordt bij voorkeur op districtelijk niveau vormgegeven en voor sommige onderwerpen op regionaal
(veiligheidsregio) niveau. De implementatie volgt gefaseerd.
- Het monodisciplinaire beleid opleiden, trainen en oefenen en de regie door Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) is op 1 januari
2013 uitgewerkt;
- Alle gemeenten hebben het regionaal crisisplan op 1 januari 2014 geïmplementeerd. Dit betreft vooral de aanpassingen van de processen
in het deelplan bevolkingszorg;
- De doorontwikkeling netcentrisch werken is op 1 januari 2013 volledig geborgd binnen de gemeenten (voor uitvoering zie beleidsprioriteit
informatiemanagement);
Groen
Geel

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

Rood

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

2 Inmiddels Inspectie Veiligheid en Justitie
3 Dit is beschreven in het document ‘De Staat van de Rampenbestrijding’ van maart 2010.
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

voering
1 Uitvoeren lokale en districtelijke

mono

verbeterplannen
2 Uitvoeren regionaal verbeterplan

gemeentesecretarissen ja

X

X

hoofd BGC

ja

X

X

gemeentesecretarissen ja

X

functionaris
mono

2011
3 Uitwerken blauwdruk

coördinerend
coördinerend

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

functionaris
mono

samenwerkingsvormen gemeenten

coördinerend

Zie jaarplan BGC 2012; discussienotitie
samenwerkingsvormen is opgesteld. Is met GS’n en in

functionaris

clusters nadrukkelijk thema geweest. Afronding heeft
plaatsgevonden in thema GS’n dd 28 november 2012.;
krijgt in de uitvoering vervolg in 2013 en verder.
Actiepunt is afgerond.
4 Uitrollen samenwerkingsverbanden

mono

gemeenten

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

X

functionaris

In alle clusters wordt de samenwerking verder
vormgegeven. Focus ligt nu op het vormgeven van de
gemeentelijke crisisorganisatie op clusterniveau.
Tijd/tempo varieert.

5 Uitvoeren vervolgmetingen (+1 en

mono

+2) van de scan gemeentelijke

coördinerend

hoofd BGC

ja

X

X

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

functionaris

gemeentelijke rapportages zijn definitief. De regionale

processen in 2012 en 2014

rapportage is besproken in DB en AB en is verstuurd
naar alle gemeenten. Aanpassing normenkader wordt
meegenomen in traject bevolkingszorg op orde 2.0
(uitvoering 2015). Actiepunt kan worden beschouwd als
afgerond.

6 Uitwerken en implementeren
monodisciplinair OTO-beleidsplan
gemeenten

mono

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen ja

X

X

X

X

Kader is inmiddels gereed en vastgesteld. Wordt
gebruikt om visie en OTO-programma verder uit te
werken. Gereed eind 2015.
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7 Aanbieden van een jaarlijkse OTO

mono

producten catalogus cq OTO

coördinerend

hoofd BGC

ja

X

X

X

X

functionaris

jaarlijks herhaald. Inhoud van aanbod wordt afgestemd

jaarplan aan gemeenten
8 Vastleggen van de mate van

Productcatalogus 2015 is verspreid. Proces wordt
met de gemeenten.

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

functionaris

X

X

Gemeentesecretarissen en bestuur zijn akkoord met de
aanschaf van het systeem AG5. Implementatie is

per crisisfunctionaris (lokaal) in een

uitgesteld vanwege juridische verplichting Europese

door de VRHM beschikbaar gesteld

aanbesteding. Aan tijdelijke oplossing met Excel wordt

systeem

gewerkt.

9 Uitwerken deelplan bevolkingszorg

multi

van het regionaal crisisplan

regionaal

projectleider crisisplan

ja

X

gemeentesecretarissen ja

X

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

commandant
BHM

10 Implementeren deelplan
bevolkingszorg van het regionaal

mono

coördinerend

X

Actiepunt is afgerond.

functionaris

crisisplan

Conclusie:
Voor het werkplan Oranje Kolom 2015 zijn 4 prioriteiten benoemd:
- Opleiden, trainen, oefenen
- Implementatie bevolkingszorg op orde 2.0
- Versterken proces netcentrisch werken
- Professionalisering crisiscommunicatie
Alle prioriteiten kennen op dit moment voldoende voortgang. Zo is de visie bevolkingszorg op orde 2.0 na positieve besluitvorming in het AB toe
aan een ronde collegebesluiten en wordt de implementatie voorbereid. Ook is het aangepaste normenkader, samen met een voorstel over de
wijze van meting, gereed voor besluitvorming in het 4e kwartaal. De nieuwe productcatalogus is verspreid en verschillende
opleidingen/trainingen zijn ingepland/in uitvoering. Voor netcentrisch werken wordt aansluiting gezocht bij de activiteiten van de
multidisciplinaire werkgroep. De evaluatie van de hard piketfuncties crisiscommunicatie is afgerond heeft geleid tot een paar aanpassingen
(communicatieadviseur BT wordt zacht piket). Voor het deelproces nafase is een voorstel voor een versterkt opleidingstraject voor
projectleiders nafase uitgewerkt.
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2. Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
Vertrekpunt

De VRHM ziet het als haar kerntaak om bestuurlijke en private partners in veiligheid met elkaar te verbinden en de samenwerking te
bevorderen. De Inspectie4 stelt dat regio’s zich moeten voorbereiden op landelijke rampscenario’s zoals hoog water, pandemieën en uitval van
vitale infrastructuur. De Inspectie heeft ook opgemerkt dat nog niet alle regio’s bijstandsafspraken met omliggende veiligheidsregio’s hebben
gemaakt. De VRHM heeft benoemd dat zij de relatie met verschillende, relevante partners en buurregio’s wil versterken en dat zij operationele
afspraken wil maken5 om zodoende bij te dragen aan de versterking van de generieke crisisorganisatie.
Resultaten:
- De VRHM bepaalt bij welke risico’s uit het risicoprofiel samenwerkingsafspraken met partners nodig zijn.
- De VRHM kent haar partners, deelt informatie met hen, maakt werkafspraken en oefent gezamenlijk (indien dit is afgesproken) opdat in
geval van een incident, ramp of crisis adequaat gehandeld wordt. De VRHM continueert de relatie met de partners waar zij al afspraken
mee heeft. Dit zijn de partners waar convenanten mee afgesloten zijn, maar ook bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie (OM) en
milieudiensten.
- De VRHM heeft afspraken gemaakt over (wederzijdse) bijstand met omliggende veiligheidsregio’s en over de afstemming in geval van
grensoverstijgende incidenten. De VRHM zal samen met aangrenzende veiligheidsregio’s onderzoeken op welke gebieden de regio’s
elkaar kunnen versterken of ondersteunen.
Groen
Geel

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

nr actiepunt

Rood

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

regulier

multi

e

directieniveau

uitvoering

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond
12 13 14 15 Status Toelichting

bedrijfsvoering
1 Uitvoeren benodigde

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOP

ja

X

X

X

X

Is opgenomen in werkplanning MDOP.

voorbereidingsacties t.b.v.
nationale rampscenario’s zoals

4 Zie ‘ Rampenbestrijding op orde’, maart 2010
5 Zie de rapportage Samenwerken Loont, oktober 2010
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hoog water, pandemieën en uitval
van vitale infrastructuur samen
met partners
2 Uitvoeren actielijsten van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

bestaande convenanten, bepalen

BHM

of doorwerking naar bijvoorbeeld

(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

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

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

monitoren afspraken met partners

BHM

ten behoeve van voorbereiding op

(tbv 4 kolommen)

incidenten
4 Vastleggen van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

samenwerkingsafspraken met

BHM

partners in relatie tot het

(tbv 4 kolommen)

crisisplan
5 Afspraken met partners maken

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

over bereikbaarheid, alarmering

BHM

en oefenen

(tbv 4 kolommen)

6 Organiseren jaarlijks strategisch

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

overleg met partners

Vindt i.s.m. de regio’ s uit de provincie Zuid-Holland plaats.
Door omstandigheden vindt de editie dit jaar niet plaats in VRH. In In
In 2016 organiseert VRHM het overleg.

7 Afstemmen met zes omliggende
veiligheidsregio’s

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

ja

X

X

X

X

Gebeurt op verschillende thema’ s (herijking crisisplan en
risicoprofiel, risico- en crisisbeheersing, OL’ s).

Conclusie:
In partnerschappen wordt goed geïnvesteerd. De netwerkorganisatie krijgt steeds steviger vorm. De afgelopen periode zijn en worden partners
actief betrokken bij de vormgeving van de nieuwe planfiguren (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan). Dit jaar
vindt er geen strategisch overleg plaats in VRH. In 2016 organiseert VRHM de bijeenkomst.
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3. Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Vertrekpunt
Crises kenmerken zich door een explosieve toename van informatie die paradoxaal gepaard gaat met een informatietekort. De Inspectie heeft
geconstateerd dat de kolommen binnen de VRHM en de externe partners tijdens crises onvoldoende gegevens uitwisselen en/of onvoldoende
over de juiste gegevens beschikken 6. De VRHM wil de komende jaren informatiemanagement op een hoger niveau brengen zodat de juiste
informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises adequaat wordt
opgetreden. In 2010 heeft de VRHM besloten om gebruik te gaan maken van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). In 2011 zijn
de organisatiestructuur en methodiek van netcentrisch werken binnen de VRHM vastgesteld.
Resultaten:
De VRHM wil de komende jaren informatiemanagement met name voor de crisisorganisatie op een hoger niveau brengen door:
- Over een goed werkend LCMS te beschikken.
- Te voldoen aan wetgeving.
- Te werken volgens de landelijke standaard.
- Fallback en uitwijklocaties te organiseren voor de hoofdstructuur en GMK
Groen
Geel
nr

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

actiepunt

Rood

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

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

12 13 14 1

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

5

Status Toelichting

voering
1 Zorgen dat crisisfunctionarissen van

multi

directeur VRHM

voorzitter NCW

ja

X

X

X

X

OTO programma van MDNCW is gestart

alle kolommen geëquipeerd zijn voor
netcentrisch werken

6 Staat van de Rampenbestrijding, mei 2010.
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2 Opnemen netcentrisch werken als vast

multi

onderdeel binnen opleiden, trainen en

regionaal

voorzitter MDOTO

ja

X

voorzitter NCW

ja

X

X

Is vast onderdeel geworden. Actiepunt is afgerond.

commandant BHM

oefenen
3 Invullen (piket)functies voor

multi

directeur VRHM

Is volledig gerealiseerd in 2012. Actiepunt is

informatiemanagement cfm de

afgerond.

blauwdruk bedrijfsvoering
informatiemanagement
4 Opstellen multidisciplinair beleidsplan

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

X

X

Het beleidsplan is gepresenteerd in HO, VD en DB

informatiemanagement gericht op het

en gaat nog langs het AB. Actiepunt kan hiermee

opzetten van een structuur, het maken

worden beschouwd als afgerond.

van werkafspraken en het beschikbaar
maken van middelen en verbinding
tussen de reguliere en crisisorganisatie
5 Beschrijven informatieproducten

multi

(inclusief behoefte en beschikbaarheid)

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan

ja

X

X

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

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

gerealiseerd in 2012. Actiepunt is afgerond.
multi

beschreven informatieproducten
7 Aansluiten op landelijke

mono

basisregistraties (vb gemeentelijke

regionaal

Voorzitters MD

commandant BHM

NCW / MD OTO

ja

X

X

X

X

Zijn onderdeel van alle relevante OTO producten

leden VD voor

voorzitter MDI

ja

X

X

X

X

Dit uitgangspunt wordt gehanteerd.

voorzitter MDI

onbekend

X

X

X

X

Er wordt gebruik gemaakt van LCMS-plot waarin de

eigen kolom

basisadministratie, basis administratie
gebouwen, nieuw handelsregister) en
bij landelijke werkwijze
8 In gebruik nemen van (landelijke)
geografische informatiesystemen die
aansluiten bij LCMS

mono

leden VD voor
eigen kolom

kaartlagen van Geo4OOV worden ontsloten.
Vooronderzoek naar een bredere toepassing van
geo-informatie (dan crisisbeheersing) is gestart,
waarbij ook gekeken wordt naar beschikbare
alternatieven (landelijke traject heeft vertraging). Dit
blijft een actiepunt in de nieuwe beleidsperiode.
Uitvoering vindt plaats in 2016/2017.
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9 Gebruikmaken van de standaard

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

X

X

X

uitwisselingsformatten en de NORA in

Dit uitgangspunt (VERA toepassen) wordt (steeds
meer) gehanteerd.

bestaande applicaties en opnemen als
standaardeis bij nieuwe applicaties
10 Gebruikmaken – indien mogelijk – van

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

onbekend

multi

directeur VRHM

directeur middelen ja

X

X

X

X

Dit uitgangpunt wordt gehanteerd.

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

X

Er zijn bijstandsafspraken door de brandweer

BHM

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

12 Organiseren fallback faciliteiten en een

multi

directeur VRHM

uitwijklocatie voor het Regionaal

directeur middelen ja

X

X

BHM

X

X

De bestaande afspraken met de VR-RR over de
fallback faciliteiten worden herijkt en uitgevoerd.

Coördinatiecentrum (RCC)

Uitwijkvoorziening wordt vice versa dit jaar geoefend
en getest in het najaar. Er vindt onderzoek plaats
naar de mogelijkheden van het onderbrengen van
de crisisruimten van de VRHM in de YP. In het DB
van 5/6/15 is het onderwerp meningvormend
besproken. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats.

13 Organiseren fallback faciliteiten en
uitwijklocatie voor BT in iedere
gemeente

mono

coördinerend

gemeente-

functionaris

secretarissen

ja

X

Uit de scan 2-meting blijkt dat iedere gemeente
afspraken heeft gemaakt met andere
clustergemeenten om in geval van nood elkaars
crisisstafruimten te kunnen gebruiken. Dit gebruik
wordt regelmatig beoefend\getest. Actiepunt is
afgerond.
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14 Organiseren fallback faciliteiten en

multi

uitwijklocatie voor GMK

Politiechef Eenheid

manager GMK

ja

X

X

Uitwijkvoorziening GMK Den Haag is Rotterdam

Den Haag

Rijnmond. Wordt vice versa dit jaar geoefend en
getest in het najaar.

15 Organiseren geprotocolleerde
multidisciplinaire intake middels
ProQ&A

multi

Politiechef eenheid
Den Haag

manager GMK

nee

X

X

X

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

Conclusie:
Met informatiemanagement zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet rond crisisbeheersing. Dit zijn wel thema’s die doorlopend onderhoud
en vernieuwing vergen. Wat betreft informatiemanagement is een lijn ingezet om aan te sluiten bij landelijke systemen en standaarden die bij
vervanging steeds in ogenschouw wordt genomen. Er vindt vooronderzoek plaats naar een bredere toepassing van geo-informatie (dan
crisisbeheersing), waarbij ook gekeken wordt naar beschikbare alternatieven. Het In gebruik nemen van (landelijke) geografische
informatiesystemen die aansluiten bij LCMS heeft namelijk vertraging.
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4. Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
Vertrekpunt
De dagelijkse praktijk bij crisissituaties, hoe groot of klein ook, laat zien dat communicatie een belangrijke plaats inneemt in de crisisbeheersing.
Op 31 maart 2011 is het ‘plan van aanpak Professionalisering crisiscommunicatie’ vastgesteld. Hierin is beschreven hoe crisiscommunicatie
met ‘informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving’ bijdraagt aan de versterking van de crisisorganisatie.
Resultaten:
Professionalisering crisiscommunicatie
- Als een incident een lange tijd aanhoudt, is het voor gemeenten een grote belasting het communicatieproces gedurende lange tijd
zelfstandig uit te voeren. De VRHM coördineert de samenwerking tussen gemeenten en maakt afspraken om taken gezamenlijk op te
pakken binnen de veiligheidsregio.
- In elke Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)-fase is communicatie actief. Het generieke communicatienetwerk
wordt beschreven, inclusief rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge samenhang. Via mandaten wordt geregeld dat
communicatieprofessionals snel aan een gewenste informatiebehoefte kunnen voldoen.
- De VRHM leert van diverse evaluaties en onderzoeksrapportages van incidenten en verbetert waar nodig de crisiscommunicatie.
- De vakbekwaamheid van functionarissen die een rol in de crisiscommunicatie vervullen wordt gewaarborgd door opleidingen, trainingen en
oefeningen. Er wordt een regionaal actiecentrum communicatie opgericht.
- Alle gemeenten hanteren hetzelfde procesdeelplan communicatie uit het regionaal crisisplan, zodat communicatieprofessionals eenvoudig
in een andere gemeente aan het werk kunnen. Voor een goede en eenduidige crisiscommunicatie wordt een Regionaal draaiboek
Crisiscommunicatie opgesteld. Dit draaiboek beschrijft wat er wanneer gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke
taken heeft.
Samenwerking
- Bovenregionale afstemming over het proces en de inhoud van crisiscommunicatie vindt plaats met omliggende regio’s.
- Naast gemeenten zijn er veel meer organisaties in het proces crisiscommunicatie. Om kennis en ervaring te delen wordt deelgenomen aan
diverse overlegstructuren voor zowel de operationele diensten (hulpdiensten, milieudienst, waterschappen, nutsbedrijven e.d.) als
gemeenten.
Ontwikkelingen
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-

De komende jaren komen meer nieuwe technologieën die helpen bij het tijdig alarmeren van of communiceren met burgers: NL-alert7, meer
gebruik van websites en sociale media. De VRHM past deze technologieën, daar waar mogelijk toe.
Groen
Geel

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

nr actiepunt

Rood

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

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

taakkaarten aangepast op basis van landelijke kaders

communicatie

(GROOTER)

voering
1 Beschrijven rollen, taken en
verantwoordelijkheden bij
incidenten die op gebied van

ja

X

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

X

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

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

kolom (invoering AG5). Tijdelijk bestand is opgemaakt.

communicatie

De uitkomsten van de Europese aanbesteding worden

van de communicatieadviseurs, -

ja

X

medewerkers in piketfuncties en

X

X

X

Onderdeel van punt 8 beleidsprioriteit gemeentelijke

afgewacht.

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

27multi

van de pool

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

gerealiseerd; aandacht voor tijdige planning komende

communicatie

jaren. Actiepunt is afgerond.

communicatiemedewerkers bij

ja

X

Is in afstemming met de werkgroep MDOTO

bestuurlijke oefeningen
4 Vaststellen mandaten zelfstandige
bevoegdheid

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

mandaat NL-Alert heeft plaatstgevonden in 2e helft

communicatie

2014. Actiepunt is afgerond.

communicatieadviseurs, -

ja

X

Mandaten zijn geborgd in vastgestelde RCP. Aanvulling

7 NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid voor de mobiele telefoon. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie worden degenen in de directe
omgeving via de mobiele telefoon geïnformeerd over de situatie.
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medewerkers in piketfuncties en
de voorlichterspool om berichten
naar buiten te brengen
5 Professionaliseren product

multi

‘omgevingsanalyse’ en

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

webredactie
6 Ontwikkelen deelprocesplan

nee

X

X

Regionale pools voor deze rollen zijn gevuld en zijn in
het 2e en 3e kwartaal 2014 getraind. Pools zijn vanaf 1

communicatie
multi

Communicatie (als onderdeel van

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan/ voorzitter

juli 2014 operationeel. Periodieke training is belangrijk.
ja

X

X

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

regionaal crisisplan)
7 Ontwikkelen draaiboek

multi

Crisiscommunicatie (als onderdeel
van regionaal crisisplan)

ja

X

X

Taakkaarten zijn opgenomen als bijlage RCP.

werkgroep
communicatie

8 Organiseren werkruimte regionaal

multi

directeur VRHM

actiecentrum Communicatie
9 Contact leggen met

directeur middelen

ja

X

X

BHM
multi

communicatieadviseurs van

vastgelegd.

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

communicatieadviseurs uitgenodigd bij de halfjaarlijkse

communicatie

platformbijeenkomsten communicatie. Vindt op

partners die betrokken (kunnen)

ja

X

X

X

X

zijn bij rampenbestrijding en

beschouwd als afgerond.
multi

‘communicatie’ in af te sluiten

regionaal

hoofd planvorming

commandant BHM

BHM

convenanten
11 Benutten nieuwe communicatie

ja

X

X

X

X

Wordt standaard meegenomen. Actiepunt kan als
afgerond worden beschouwd.

(tbv 4 kolommen)
multi

technologieën
12 Ontwikkelen beleid sociale media

Naast specifieke afspraken vanuit convenanten worden

reguliere basis plaats. Actiepunt kan worden

crisisbeheersing
10 Opnemen hoofdstuk

Afspraken hierover zijn gemaakt en worden nog

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

onbekend

regionale crisiswebsite (samen met Haaglanden) en het

communicatie

aanschaffen van een monitoringtool social media.
ja

X

X

X

X

X

X

X

X

Betreft in deze fase vooral de ontwikkeling van een

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

Er is inmiddels een voorstel opgesteld en in de
werkgroep communicatie akkoord bevonden; wordt

communicatie

geborgd in crisisplan.

Conclusie:
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Crisiscommunicatie staat goed en hoog op de agenda. Het plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2 is vastgesteld in het
AB van november 2013. De implementatie is voortvarend opgepakt. Vanaf 1 juli 2014 zijn de regionale rollen op dit vakgebied opgeleid en
beschikbaar vanuit een pool (zacht piket). De komende periode krijgen Opleiden, Trainen en Oefenen voor deze groep functionarissen nog veel
aandacht. In het laatste kwartaal 2015 staan voor alle communicatierollen trainingen (basis en verdieping) op het programma. Aandachtspunt
daarbij is ook de sturing en relaties tussen de functionarissen crisiscommunicatie in de verschillende teams (Copi, ROT, BT, hoofd
taakorganisatie communicatie).
Blijvend punt van aandacht is de continuïteit van de poolbezetting maar ook de werkwijze rondom opschalen en alarmeren. Medewerkers
krijgen andere functies en de doelgroep is beperkt. Bij werving van nieuwe medewerkers (zowel bij gemeenten als bij de operationele diensten)
dient ook aandacht te zijn voor competenties op het gebied van de crisiscommunicatie.
Op basis van de in het 1e kwartaal 2015 uitgevoerde evaluatie van de harde piketfuncties zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.
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5. Risicobeheersing
Vertrekpunt
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving aandacht te schenken aan veiligheid,
waardoor risico’s kunnen worden afgewend, beperkt of beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt. Risicobeheersing is een veld in
beweging met de ontwikkelingen rond de omgevingsdiensten.
Resultaten:
Risicoadvisering
- Opstellen van de visie op risicobeheersing om de adviestaak een multidisciplinair karakter zoals bedoeld in de Wvr te geven.
- De (nog samen te stellen) werkgroep risicobeheersing analyseert de risico’s uit het risicoprofiel en adviseert over welke risico’s op welke
wijze met welke partners worden aangepakt.
Risicocommunicatie
- Risicocommunicatie sluit aan bij het regionaal risicoprofiel.
- Resultaten van de veiligheidsmonitor worden gebruikt bij uitvoering van het risicocommunicatieplan dat op 23 juni is vastgesteld.
Groen
Geel

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

nr actiepunt

Rood

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

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

multi

directeur VRHM

voorzitter werkgroep

Toelichting

voering
1 Opstellen multidisciplinaire visie op
risicobeheersing, waarin onder

ja

X

X

X

risicobeheersing

doelstellingen zoals die in het regionaal beleidsplan zijn

andere de relatie met de

opgenomen. De visie wordt daarom een kwartaal later

omgevingsdiensten is opgenomen
2 Analyseren en adviseren over de
aanpak van risico’s

Bij het opstellen van de visie is aansluiting gezocht bij de

opgeleverd in Q4 2015.
multi

directeur VRHM

voorzitter werkgroep
risicobeheersing

ja

X

X

X

X

In uitvoering, is gekoppeld aan het traject van het opstellen
regionaal risicoprofiel en beleidsplan
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3 Oprichten evenementenloket voor

multi

eenduidige multidisciplinaire

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

evenementen

ja

X

X

X

De evenementencoördinator, die randvoorwaardelijk is voor
het oprichten van het evenementenloket, is geworven en

advisering bij vergunningverlening

zou starten in oktober. Door onvoorziene omstandigheden

risicovolle evenementen

is de wervingsprocedure opnieuw opgestart en succesvol
afgerond in 2015. Actiepunt kan worden beschouwd als
afgedaan.

4 Creëren van een overzicht van

multi

risicovolle evenementen in de regio

coördinerend

coördinator (nog op

functionaris

te richten)

Hollands Midden in de vorm van

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

Wordt in Q4 aangeleverd

evenementenloket

een evenementenkalender
5 Uitvoeren risicocommunicatieplan
6 Ontwikkelen en uitvoeren Plan
Brandveiligheideducatie

multi
mono

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

communicatie

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

BHM

BHM

Voorstel is opgenomen in visievorming risicobeheersing en
wordt opgenomen in het beleidsplan 2016-2019.

Conclusie:
Het regionaal risicoprofiel is gereed en de vertaling van de risico’s naar prioriteiten wordt verwerkt in het regionaal beleidsplan. De
doelstellingen in het regionaal beleidsplan zijn input voor de visie op risicobeheersing. Deze visie zal eind 2015 gereed zijn en beschrijft de
doorontwikkeling van risicoadvisering. Komend kwartaal wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van een generiek adviesproces en een
overzicht van risicovolle evenementen in de regio Hollands Midden in de vorm van een evenementenkalender.
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6. Incidentbestrijding en herstel
Vertrekpunt
Incidentbestrijding staat voor het afhandelen van incidenten en de voorbereiding daarop. Het gaat hierbij niet alleen om het incident zelf, maar
het kan ook om de dreiging of de aankondiging van een gebeurtenis gaan. Het herstel uit een ontwrichte situatie betreft alle maatregelen die
nodig zijn voor de terugkeer naar de normale situatie. Uit de in 2009 gehouden toets RADAR van de inspectie blijkt dat er nog wat
verbeterpunten zijn wat betreft dit onderwerp. Daarnaast brengt invoering van de Wvr in 2010 een aantal nieuwe Multi- en monodisciplinaire
eisen met zich mee waaraan de VRHM aan dient te voldoen.
Resultaten:
Rampenbestrijdingsplannen, crisisplan en oefenen
- Daar waar mogelijk wordt bij planvorming voor harmonisatie gekozen en voor het beperken van het aantal planfiguren.
- Het regionaal crisisplan komt gefaseerd tot stand. Op die manier wordt aan de wettelijke vereisten voldaan (fase 1) en kan de door de
VRHM beoogde kwaliteitsverbetering (waaronder het opzetten van een procesgestuurde crisisbeheersingsorganisatie en het uitwerken van
informatieproducten) tot stand worden gebracht (fase 2).
- In het nieuwe dekkingsplan van de brandweer zijn de nieuwe wettelijke eisen over de opkomsttijden opgenomen.
- In het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010 – 2013 is bij specifieke doelgroepen beschreven welke OTOactiviteiten ondernomen worden.
Melding en alarmering
- Een beoogde kwaliteitsverbetering in het proces melding en alarmering (en daarmee ook van de opschaling en operationele leiding) via drie
componenten. Ten eerste dient de operationele leiding op de meldkamer (calamiteitencoördinator) te worden versterkt. Ten tweede is de
alarmering en opkomst van gemeentefunctionarissen een aandachtspunt. Ten derde fungeert de meldkamer als startpunt van het proces
informatievoorziening. De ingezette verbetering van de kwaliteit van de intake middels een geautomatiseerd multidisciplinair
uitvraagprotocol, moet ook een bijdrage leveren aan de mate waarin de meldkamer in staat is een goed vertrekpunt van
informatievoorziening te vormen.
- In de komende beleidsperiode streeft de brandweer naar het verminderen van het aantal nodeloze OMS-meldingen, op basis van nieuw
landelijk beleid.
Op- en afschaling
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In de GRIP-regeling en de regeling RCC –werkprocessen is de samenstelling van de onderdelen van de hoofdstructuur aangepast aan het
Besluit veiligheidsregio’s. Ook de opkomsttijden in die documenten zijn aangepast aan de eisen in het besluit. Getoetst wordt of de
aanpassingen ook in werkelijkheid leiden tot het behalen van de vereiste operationele prestaties.
Leiding en coördinatie
- De komende jaren zal de bestaande kwaliteit met betrekking tot leiding en coördinatie verbeterd en geborgd worden. In aanvulling hierop
zal vorm en inhoud gegeven worden aan het ontkleurd operationeel leiderschap en de rol van de voorzitter van de veiligheidsregio tijdens
rampen en crises.
Herstel uit een ontwrichte situatie
- Het gemeentelijke proces nazorg is onderdeel van het crisisplan.
Onderzoeken en evaluatie
- Vergaren en inzetten van kennis over incidentbestrijding ter vergroting van de effectiviteit van de eigen organisatie (mono en
multidisciplinair) en naar partners. Deze kennis wordt opgebouwd door het evalueren van oefeningen, operationeel optreden en begeleiden
van de (inspectie)onderzoeken. In de veiligheidsregio wordt daarom een evaluatiesystematiek gehanteerd, als onderdeel van het
kwaliteitszorgsysteem waarin wordt geborgd dat de leerpunten in de toekomst worden toegepast
-

Groen
Geel

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

nr actiepunt

mono/ multi

Rood

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

verantwoordelijk verantwoordelijk reguliere
directieniveau

uitvoering

12

13

14

15

X

X

X

X

Status

Toelichting

bedrijfsv
oering

1 Implementatie regionaal crisisplan

multi

directeur VRHM

Uitvoerings

ja

verantwoordelijke

Het RCP is herzien. Vanaf oktober 2015 gaat
de herziene versie in.

n in 4 kolommen
2 Implementeren dekkingsplan (incl.
opkomsttijden brandweer)

mono

regionaal

directeur

commandant

operationele

ja

X

X

Dekkingsplan is geïmplementeerd en
aangeboden aan Inspectie Veiligheid en

BHM

voorbereiding

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

multi

directeur VRHM

Beleidsplan (MOTOB) 2010 – 2013 en

voorzitter

ja

X

X

Beleidsplan 2014-2017 is op 27 maart 2014

MDOTO

vastgesteld in ABVRHM. Het actiepunt is

opstellen MOTOB 2014 – 2015
4 Invoeren geautomatiseerd

afgerond.
multi

uitvraagprotocol Meldkamer

manager GMK

nee

X

manager GMK

nee

X

Ingevoerd. Het actiepunt is afgerond.

Eenheid Den

Ambulancezorg (MKA)
5 Doorontwikkelen gedachte

politiechef
Haag

multi

politiechef

X

X

X

Vanwege de toekomstige overgang van de

Multidisciplinaire Intake, waaronder

Eenheid Den

GMK HM naar de LMO, is de implementatie

wordt verstaan het ontwikkelen van

Haag

van multidisciplinaire intake middels ProQ&A

uitvraagprotocollen voor brandweer en

uitgesteld. De implementatie van

politie

multidisciplinaire intake middels ProQ&A is
onderwerp geworden van besluitvorming door
betrokken ministers en de LMO en is buiten
de scope van de VRHM komen te liggen. De
meldkamer van de eenheid Den Haag heeft
zich bij de LMO aangemeld voor de pilot
multidisciplinaire intake middels ProQ&A.

6 Op basis van regionaal en landelijk
beleid terugdringen OMS-meldingen

mono

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

BHM

BHM

nee

X

X

X

X

Actiepunt kan worden afgevoerd.
De doelstelling voor de periode 2015-2017 is
een daling van 50% van het aantal
ongewenste meldingen. In 2015 wordt ruim
30% gerealiseerd. Een verdere daling tot
naar verwachting meer dan 50%, kan worden
bereikt door het inzetten op verificatie bij de
meldkamer. In Q4 van 2015 wordt onderzocht
op welke wijze verificatie kan worden
doorgevoerd.
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7 Toetsen of aan de eisen van op- en

multi

directeur VRHM

hoofd

ja

X

X

X

X

Uit de laatste gehouden systeemoefening en

afschaling wordt voldaan en of de

planvorming

blijkt dat dit op onderdelen verbetering

operationele prestaties worden

BHM (tbv 4

behoeft. Een groot aantal actiepunten is

gehaald

kolommen)

inmiddels uitgevoerd. N.a.v. de systeemtest
2013 en 2014 is een aanvullende analyse
opgesteld met bijbehorend advies. De
adviezen zijn meegenomen in de
werkplannen.

8 Opstellen beleidskader ontkleurd

multi

directeur VRHM

Voorzitter

operationeel leiderschap en

werkgroep MD

implementeren

OP

9 Borgen bestaande kwaliteit door
oefenen van leiding, coördinatie en

multi

directeur VRHM

voorzitter
MDOTO

nee

X

X

X

X

In uitvoering, uitgangspunten zijn ism de OL´s
en L-CoPI´s opgesteld

ja

X

X

X

X

Contact met (vice) voorzitters is gelegd.
Overleg wordt gepland

invulling rol voorzitter veiligheidsregio
(GRIP 4)

Conclusie:
De herziene versie van het regionaal crisisplan is vastgesteld en treedt per 1 oktober in werking. De laatste actiepunten die voortkomen uit de
systeemtesten worden dit jaar afgerond. De aanbevelingen uit incidentenevaluaties worden opgepakt. Het aantal ongewenste meldingen
(OMS) is sterk afgenomen. Onderzocht wordt hoe verdere daling te realiseren is. De voorbereidingen voor het kunnen opstellen van een
beleidskader ontkleurd operationeel leiderschap zijn gestart. De uitgangspunten zijn samen met de leiders crisisteams van het ROT en CoPI
opgesteld. Er vindt overleg plaats met de voorzitter van VRHM en zijn vervangers over de gewenste kwaliteit en invulling van de rol van
voorzitter veiligheidsregio.
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7. Bedrijfsvoering
7.1 Financiële middelen
Vertrekpunt
Begrotingsomvang en weerstandsvermogen
- Verantwoording geschiedt door aanbieding van jaarstukken aan het AB, waar ze in de openbare vergaderingen worden vastgesteld.
- Uiterlijk 2012 wordt een nota reserves uitgebracht waarin beoordeeld moet worden of deze reserves toereikend zijn voor het afdekken van
financiële risico’s.
De begrotingscyclus van de VRHM en die van gemeenten
- Het AB heeft op 29 januari 2009 besloten dat in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie beleid wordt ontwikkeld opdat de
kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het
Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak (de zgn. Cebeon-norm)8.
Resultaten
Bezuinigingsmaatregelen
- In de komende begrotingen van de VRHM rekening houden met bezuiningsmaatregelen, de vorming en bekostiging van het Instituut
Fysieke Veiligheid en een veranderende financieringsstroom van de noodcommunicatievoorzieningen.
- De uitkomsten van het onderzoek naar verplichte regionalisering van de brandweer volgen (wellicht komt de hybride financiering ter
discussie te staan wat effect heeft op de rijksbijdrage).
Uitwerking Beleidsplan 2012-2015
- De actiepunten uit het beleidsplan worden voor het betreffende jaar concreet uitgewerkt zodat in het uitvoeringsjaar bekend is welk beslag
de beleidsvoornemens leggen op investeringen, budgetten en capaciteit.
- Resultaten in relatie tot de eerder bestuurlijk afgegeven garantie voor de uitvoering van de fasen 1 t/m 3 van de multidisciplinaire intake
GMK (€ 75.000) worden in de loop van de beleidsperiode verwacht.
- Inzetten van de reserve Samenwerken Loont als dekkingsmiddel voor het treffen van aanvullende maatregelen.
8 Cebeon is een onderzoeksbureau dat in opdracht van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) onderzoek heeft gedaan naar financiering veiligheidsregio’s.
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Groen
Geel

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

nr actiepunt

Rood

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

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
1 Opstellen en aanbieden van een

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

nota reserves waarin wordt

control en kwaliteit

aangegeven of de reserves

BHM (tbv 4

toereikend zijn voor het afdekken

kolommen)

ja

X

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

van financiële risico’s
2 Uitvoeren beleid gemeentelijke

mono

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Er zijn geen aanwijzingen in de kostenontwikkeling voor

bijdrage brandweerkosten conform

control en kwaliteit

2015 die aangeven dat het jaarrekeningresultaat niet

het referentiebudget van de Cebeon

BHM

binnen de begroting zou blijven en daarmee conform de

norm
3 Verwerken voorstellen voor

routekaart Cebeon is.
multi

directeur VRHM

doelmatigheidsdoelstellingen

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

De bezuinigingstaakstelling van 5,31% op de gemeentelijke

control en kwaliteit

bijdragen (‘Commissie Strijk’) is in de ontwerp-

BHM (tbv 4

programmabegroting 2015 en in de meerjarenraming

kolommen)

structureel verdisconteerd voor de programma’s GMK,
Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Op het programma
Brandweer is voor de jaren 2013–2015 een 2e
efficiencykorting van 5% in 3 jaarlijkse tranches
verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten.

4 Bepalen of financiële dekking voor

Multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

Er is invulling gegeven aan de aanwending van de

actiepunten van het beleidsplan

control en kwaliteit

verhoogde BDUR uitkering, rekening houdend met de door

nodig zijn.

BHM (tbv 4

het Rijk opgelegde doelmatigheidstaakstelling. Actiepunt is

kolommen)

afgerond.

5 Beoordelen van de effecten van
veranderingen politiebestel en

multi

directeur VRHM

hoofd planning,
control en kwaliteit

ja

X

X

X

X

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben in april een
samenhangend pakket concept-documenten over de
transitie ontvangen: Plan van aanpak LMO, Ontwerpplan
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opmaat GMK in relatie tot de

BHM (tbv 4

LMO, Landelijk Kader samenvoegen meldkamers en

begrotingspositie

kolommen)

Protocol Due Diligence Commissie. Op 10 juli zijn de
reacties van de veiligheidsregio’s hierop besproken in het
Veiligheidsberaad en is een gemeenschappelijke reactie
vastgesteld.

6 Monitoren financiële resultaten
Multidisciplinaire Intake GMK

multi

Politiechef

manager GMK

ja

X

X

X

Vanwege de toekomstige overgang van de GMK HM naar

Eenheid Den

de LMO, is de implementatie van multidisciplinaire intake

Haag

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

Kwaliteitszorgsysteem

Vertrekpunt
Een van de eisen die de Wvr stelt is dat het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteemt hanteert. In de Wvr is niet beschreven
aan welke eisen een kwaliteitszorgsysteem dient te voldoen. Bij het realiseren van een regionale kwaliteitszorgcyclus voor multidisciplinaire
crisis- en rampenbestrijdingsprocessen wordt gebruik gemaakt van door kolommen gehanteerde kwaliteitszorg- en registratiesystemen.
Resultaten
- De VRHM beschikt over een integraal kwaliteitszorgsysteem en fungeert als overkoepelende organisatie die de uitvoering van
multidisciplinaire processen bewaakt met de Plan Do Check Act (PDCA) cirkel als referentiekader. De kolommen versterken elkaar en
kwaliteitszorg is het middel dat ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van het multidisciplinaire hulpverleningsproces in crisis- en
rampenbestrijdingssituaties. De Veiligheidsdirectie borgt en toetst een continue verbetercyclus op het gebied van proces- , prestatie- ,
verbeter- , en informatiemanagement.
- Monitoring kwaliteitsindicatoren van kwaliteitszorgsysteem.
- De volgorde en samenhang van multidisciplinair uit te voeren crisis- en rampenbestrijdingsprocessen zijn geïdentificeerd, beschreven en op
elkaar afgestemd.
- Vakbekwaamheid van medewerkers is geregistreerd en termijnen worden structureel bewaakt.
- Een eenduidige evaluatiesystematiek van incidenten en oefeningen wordt uitgevoerd. Multidisciplinaire werkprocessen worden geëvalueerd
en waar nodig bijgesteld. Evaluatieconclusies worden op mono- en multidisciplinair niveau verwerkt in opleiding- , oefen- , en werkplannen.
- Samenwerkingsafspraken en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en worden gestructureerd getoetst en bijgesteld. Naast frequente en
eenduidige voortgangsrapportages informeren partners de Veiligheidsdirectie door middel van een jaarlijkse directiebeoordeling met daarin
de gerealiseerde resultaten, voortgang en prestaties. In de cyclus van registreren, toetsen en verbeteren is continuïteit gerealiseerd.
Groen
Geel
nr actiepunt

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

Rood

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

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
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1 Registreren vakbekwaamheid

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOTO

ja

X

X

X

X

Zodra aanbesteding systeem is afgerond

(overige) crisisfunctionarissen

start project. In de tussentijd wordt

inclusief de structurele bewaking

gewerkt aan de voorbereiding van de

van termijnen

gegevens zodat na afronding
aanbesteding direct gestart kan worden
met de registratie.

2 Doorontwikkelen van het bestaande

multi

directeur VRHM

hoofd

ja

X

X

De aanbevelingen van de

evaluatie-instrumentarium, de

kenniscentrum

incidentenevaluatie zijn opgenomen in de

bijbehorende rapportage

BHM

voortgangsrapportage. Capaciteit,

systematiek en prestatie-indicatoren

snelheid van opleveren en overdracht

met bijzondere aandacht voor het

geleerde lessen naar staande organisatie

borgen van de gevonden

vormen aandachtspunten.

verbeterpunten
3 Registreren (structureel) prestatie-

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Basis kwaliteitszorgsysteem is gelegd

en kwaliteitsgegevens in een

control en kwaliteit

door het identificeren van producten. Een

kwaliteitszorgsysteem

BHM

nieuwe werkvorm voor het definiëren van

(tbv de 4

de producten door het formuleren van

kolommen)

kwaliteitsafspraken wordt ontwikkeld.
Eerst worden nu zoveel mogelijk
bestaande kwaliteitsafspraken
geïdentificeerd

4 Toetsen kwaliteitssystematiek door

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

middel van interne audits /

control en kwaliteit

directiebeoordeling

BHM

ja

X

X

X

Start zodra kwaliteitszorgsysteem gereed
is (voorgaande punt).

(tbv de 4
kolommen)
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Bijlagen:
Voortgang multidisciplinaire Werkplannen MDRB,
MDOP, MDOTO, MDNCW, MDI en MDCOM
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Voortgang werkplan 2015 MDRB
Legenda
Groen
Geel

nr

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

Onderwerp

Actie
punt
beleid
splan

Rood

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

Geplan Voortga Toelichting op voortgang (tijd, kwaliteit, geld, personeel)
de
ng
uitvoeri
ng

Regulier advies
1

Coördinatiepunt
risicobeheersing/evenementen:
- advisering externe veiligheid
- aanwijzing
bedrijfsbrandweren
- adviseren bevoegd gezag in
de gevallen die in
beleidsplan zijn bepaald
- algemene vraagbaak voor
risicoadvisering
- advisering infrastructurele
projecten
- advisering
Veiligheidseffectrapportages
- advisering Integraal
Veiligheidsplan van
gemeenten

Q1 t/m
Q4

Coördinator risicoadvisering en de coördinator evenementen zijn
beide in Q1 gestart. Het stroomlijnen en verbeteren van de
werkprocessen is een eerste prioriteit. Daarnaast is in Q3 veel
aandacht besteed aan het opstellen van het regionaal
beleidsplan voor de periode 2016-2019. Met name bij het
vertalen van de vraagstukken rondom het thema
risicobeheersing.
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-

2

3
4

5

6

7

Adviseren over
rampbestrijdingsplannen/info
rmatiekaarten
- Advisering
evenementenveiligheid
Doorontwikkeling Multi RB
Projecten (beleidsmatig)
Herziening Regionaal
Risicoprofiel
Opstellen multidisciplinaire visie
op risicobeheersing (obv
beleidsplan)
Procesafspraken
risicobeheersing met gemeenten
en RUD’s doorontwikkelen (incl.
integraal veiligheidsplan van
gemeenten)
Doorontwikkeling
samenwerkingsverband Zuid
West EV en BRZO

8

Analyseren en adviseren over
de aanpak van risico’s
Convenanten

9

Niet geplande projecten

10

Projecten (adviestaak VRHM)
Aanwijzing bedrijfsbrandweren
(art. 31 Wvr)

Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4

Is gereed, vaststelling in het AB VRHM november 2015.
De 80% versie is opgeleverd. Afronding wordt verwacht in Q4.

Q1 t/m
Q4

Q1 t/m
Q4

Evaluatie van het samenwerkingsverband Zuid-West (de 5 VR’s
in Zuid -Holland en Zeeland) zou in Q2 worden opgeleverd. Deze
evaluatie is nodig om de wijze van doorontwikkeling van de
samenwerking te kunnen beoordelen.

Q3-Q4
Q2 en
Q4
Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4
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11

12
13

Rijnlandroute inclusief
herziening Tjalmaweg en
Europaweg (N206)
Explosievenontmanteling in
openbaar gebied
Ontwikkeling voormalig
Vliegkamp Valkenburg

Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4
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Voortgang werkplan 2015 MDOP
Legenda
Groen
Geel

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

Rood

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

nr

Onderwerp

Actiepunt
beleidspl
an

Geplande
uitvoering

Voortgan
g

1

HSL-Zuid (afronding van herziening)

Q1t/mQ3

Inhoud grotendeels gereed, maar opstellen
kaartmateriaal vertraagd ivm gebrekkige
tekencapaciteit

2

Dekker Tanktransport (VR-plichtig)

Q1-Q2

Startmoment nog niet te bepalen ivm
vertraging vaststelling Veiligheidsrapport

3

Grootschalige ziektegolf

Q3-Q4

4

Decontaminatie

Q1

5

Tunnelprocedure

Q3-Q4

6

Keukenhof (afronding)

Q1

7

Bomruimingen (afronding)

Q1-Q2

8

Ontmantelingstraject MVKV

Q1

9

Waterdossiers

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

Vertraging ivm capaciteit

Kaart gereed vaststelling volgt binnenkort
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-

Dijkring 14, 15 en 44

Q1t/mQ4

Onoverzichtelijk traject, eindpunt nog niet te
bepalen

-

Incidentbestrijding op het water (drie - rivierenpunt
en Noordzee)

Q1t/mQ4

Vertraging ivm capaciteit

-

Evacuatiestrategieën bij Hoogwater

Q1t/mQ4

Vertraging ivm capaciteit
Nog niet afgerond

10

Actualisering Infokaart Bio Science Park

Q2-Q3

11

RBP Akzo Nobel (herziening)

Q1

12

Notitie Invulling Ontkleurde Operationele Leiding
(afronding)

Q1

13

Convenanten/ partnerschappen

14

-

Beheer bestaande convenanten

Q2 en Q4

-

Openbaar Ministerie

Q2

-

Reddingsbrigades Nederland

Q3

Nog niet afgerond, heeft relatie met
ontwikkelingen rond brandweerpiketten

Lastig traject om in beweging te krijgen

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

Uitval Nutsvoorzieningen

Q1

-

Hoog water

Q2

-

Akzo Nobel

Q3

-

Crisisplan

Q1t/mQ4
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15

Afronding actualisering Regionaal Crisisplan

Q1

16

Ontwikkelen formats

Q2-Q3

17

Post onvoorzien

Q1t/mQ4
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Voortgang werkplan 2015 MDOTO
Legenda
Groen
Geel

nr

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

Onderwerp

1

Oefeningen
Beleidsteamoefeningen (2 jaarlijkse
cyclus)

2

Operationele trainingen

3

CoPI oefenweek

4

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

5

RBT-oefening

6

Systeemtest

7

Basiscursus crisisbeheersing

8

Themabijeenkomsten

Rood

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

Actiepunt Geplande Voortgan
beleidspl uitvoerin g
an
g

Toelichting op voortgang

Q1 t/m Q4
6.9
6.9
6.9

Q1 t/m Q3
Q4
Q1 t/m Q3

In 2014 uitgevoerd

6.9

6.9
6.9
6.9

Q2
Q4

Mogelijk wordt kraanincident Alphen beschouwd als
systeemoefening 2015.

Q1 t/m Q4
Q1 t/m Q4
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Ontwikkelingen
9

Vaardigheidspaspoort

10

Vakbekwaamheidsregistratie

Q1 t/m Q4
Q1 t/m Q4

Landelijke profielen zijn nog niet beschikbaar

Q1 t/m Q2

Continu proces

12

Verbeteren samenwerking tussen
multidisciplinaire werkgroepen en
pikethouders
Productencatalogus OTO

Q1 t/m Q4

In voorbereiding: 28 augustus was eerste dag

13

Responsecel middelen implementatie

Q1 t/m Q4

Gaat om het faciliteren van de responsecel. Vraag
wordt opnieuw belegd

7.2.1
11
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Voortgang werkplan 2015 MDNCW
Legenda
Groen
Geel

Nr

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

Onderwerp

1

Rood

Actiepunt
beleidsplan

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

Geplande
uitvoering

Regionale implementatie landelijk
Handboek IM

3.1

1.2

Doorontwikkeling rol
monodisciplinaire ‘HIN’ binnen de
hoofdstructuur.

3.6

1.3

Visie omgang vertrouwelijke
informatie

3.6

1.4

Handreiking ketenpartners

2.3

Q1 en Q2

1.5

Deelname landelijk netwerk

3.1

Q1 t/m Q4

2.1

2.2

Toelichting

Doorontwikkeling proces IM

1.1

2

Voortgan
g

Q1 en Q2
Q1 en Q2

Q2 en Q3

Onbepaalde vertraging ivm capaciteit

Doorontwikkeling plotfunctie
Regionale implementatie
handboek plot (deelname
landelijk)

3.1

Vakbekwaamheid plotters

3.6

Q1 en Q2
Vertraging in landelijk traject
Q1 en Q2

idem
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3

Doorontwikkeling systeem
LCMS

3.1

Adviseren ontwikkelingen
systeem LCMS

Q1 t/m Q4

3.2

Implementatie nieuwe releases

Q1 t/m Q4

3.3

Opschoonactie accounts LCMS

Q1

4

Opleiden, trainen en oefenen
(OTO)

4.1

Organiseren trainingen en
oefeningen

4.2

Behoefte stellen richting MDOTO

3.2

4.3

Analyseren toepassing NCW in
de praktijk

3.2

4.4

Kennis en expertise
werkgroepleden

3.1

Q1 t/m Q4
Q1 t/m Q4

Niet structureel geregeld

Q1 t/m Q4

Relatie met multi-evaluaties, levert weinig op.

Q1 t/m Q4

51
Agendapunt 9. bijlage DB VRHM 29 oktober 2015

Voortgang jaarplan 2015 MDI
Legenda
Groen
Geel

Nr

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

Onderwerp

1

Actiepunt
beleidsplan

Rood

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

Geplande
uitvoering

Voortgan
g

Toelichting

Kernregistraties op orde en
geïntegreerd

1.1

Geografische objectregistratie en
GIS starten

Q2 en Q3

Vooronderzoek geo i.c.m. landelijke
ontwikkelingen.

1.2

Multi-registratie oefenen

Q1 t/m Q4

Doorgeschoven i.v.m. (her)aanbesteding AG5.

1.3

Risicoadministratie (ook te
gebruiken door MDOP):

Q2 en Q3

RB heeft meer helderheid over beleid in Q1 2017.

2

-

bebouwde omgeving

-

evenementen

Netcentrisch en
informatiegestuurd werken

2.1

Doorontwikkeling (gebruik van)
LCMS

Q1 t/m Q4

2.2

Rol van GMK/RTIC en NMS
(Nederlands /Nieuw Meldkamer
Systeem)

Q3 en Q4

Vooronderzoek wordt opgestart.
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3

Samenwerkingsplatforms

3.1

Pilot Sharepoint

Q1 en Q2

3.2

Verdere uitrol Sharepoint over
MD-groepen

Q2 t/m Q4

4

Informatiedeling met partners

4.1

Informatiebehoefte vraag VRHM

Q1 t/m Q4

Afgerond
Wordt opgestart.

Bijdrage aan project ‘Hoog water’ loopt.
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Voortgang jaarplan 2015 MDCOM
Legenda
Groen
Geel
Nr

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

1

Risicocommunicatie

1.1

Uitwerken 5 thema’s:

Rood

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

Actiepunt
beleidsplan

Geplande
uitvoering

5.5

Q2

Voortgan
g

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

Grieppandemie, vuurwerkopslag, asbest, grote
brand, grootschalige verkeersincidenten
1.2

Actueel houden website pagina Hollands Midden
Veilig

5.5

Q1 t/m
Q4

1.3

Bijeenkomsten deelwerkgroep risicocommunicatie

5.5

Q1 t/ Q4

1.4

Landelijke bijeenkomsten/ontwikkelingen

5.5

Q1 t/m
Q4

1.5

Actueel houden netwerk

1.6

Ad hoc/overig

2

.

Q1 t/m
Q4
5.5

Q1 t/m
Q4

Crisiscommunicatie
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2.1

2.2

Ontwikkeling

Q1 t/m
Q4

-

inzet social media door VRHM

1.2

Q1 t/m
Q4

-

inzet nieuwe technologie (ontwikkeling
darksite en monitoringtool)

4.2

Q1 t/m
Q4

Eind 2015 gereed voor implementatie.

Q1 t/m
Q4

Punt b komt in vertraging in verband met
traject Europese aanbesteding (zie
melding bij Oranje kolom)

Beheer

4.12

Piketcoördinatie
a. coördinatie, borging en beheer piketgroepen
en pool
b. vastleggen vakbekwaamheid
crisiscommunicatiemedewerkers
c.

Andere punten zijn afgerond.

Evaluatie/monitoring 4 harde piketfuncties
communicatie

d. Werving en selectie pools
Implementatie NL Alert

Onderhouden netwerk communicatieadviseurs
externe partners
Organiseren platform (2x per jaar)

2.3

Q1

1.2

Besluitvorming is afgerond.
Implementatietraject loopt.

Q1 t/m
Q4
Q2 en Q4

Platform mei 2015 is door
omstandigheden vervallen. Volgende
bijeenkomst is gepland in november
2015

Opleiden en oefenen
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e. Opleidingsbehoefte crisiscommunicatie
uitwerken/herzien

1.6

Q1 en Q2

3.

Ondersteuning projecten/multi-werkgroepen

3.1

Werkgroep voorbereiding jaarwisseling

3.2

Werkgroep Regionaal Beleidsplan

Q1 t/m
Q4

3.3

Werkgroep Regionaal Crisisplan

Q1 t/m
Q4

3.4

Werkgroep Regionaal Risicoprofiel

Q1 t/m
Q4

3.5

Advisering Multi-werkgroepen

3.6

Algemeen advies

3.7

Deelname werkgroep Communicatie VRHM

Is verwerkt in de productcatalogus van
BGC die aan de gemeenten is
aangeboden. Voor alle regionale
piketgroepen (hard en zacht) worden
trainingen/opleidingen vanuit BGC
gecoördineerd.

Q3 en Q4

Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4
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A.11

1. Samenvatting voorstel
De VRHM heeft besloten het kraanincident in Alphen aan den Rijn aan te melden als systeemtest bij
de inspectie Veiligheid en Justitie. Het incident voldoet aan de eisen die door de inspectie worden
gesteld aan de zelftest.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Kraanincident Alphen
inzetten als systeemtest
2015
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Werkgroep MDOTO
Ellen Meijer

Datum:

26 november 2015

A.11

Bijlage(n):

1

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
De VRHM heeft besloten het kraanincident in Alphen aan den Rijn aan te melden als systeemtest bij
de inspectie Veiligheid en Justitie. Dit is afgestemd met burgemeester Spies van de gemeente Alphen
aan den Rijn. Het incident in Alphen aan den Rijn is opgeschaald naar GRIP3 waarbij de
hoofdstructuur inclusief de taakorganisaties van de gemeente actief zijn geweest. Daarmee voldoet
het incident aan de eisen die aan de zelftest worden gesteld.
De VRHM vindt het van belang om, indien het mogelijk is, een realistisch incident te gebruiken als
systeemtest. Wanneer zij het toetsingskader kan invullen aan de hand van een echte inzet geeft dit
een realistisch beeld van de prestatie.
Het gebruik van het kraanincident in Alphen aan den Rijn als systeemtest heeft als gevolg dat de
systeemtest die voor november 2015 gepland stond, doorgeschoven wordt naar februari 2016.
Hierdoor gaat weinig voorbereidend werk verloren.
Het toetsingskader moet worden ingevuld aan de hand van het kraanincident volgens de richtlijnen
van de Inspectie. Intern is hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar. Hiervoor is externe inhuur
gepleegd. Met de externe is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 10 december 2015 opgeleverd
wordt. De brief aan de Inspectie VenJ met het verzoek het kraanincident aan te melden als
systeemtest is reeds verstuurd.
Consequenties
Financieel:
Geen, het beschikbare budget voor de systeemtest wordt hiervoor benut.
Capaciteit:
Voor het invullen van het toetsingskader wordt ingehuurd. De rapportage moet uiterlijk 10 december
2015 opgeleverd worden.
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Juridisch:
De Inspectie is formeel schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om het kraanincident te
gebruiken als systeemtest.
Overig:
De multidisciplinaire evaluatiecommissie is ook begonnen met haar onderzoek. Samenwerking
tussen de evaluatiecommissie en de persoon die gegevens verzamelt en analyseert om het
toetsingskader in te vullen wordt geborgd.

4. Implementatie en communicatie
De functionarissen uit de hoofdstructuur zijn over het genomen besluit geïnformeerd.

5. Bijlagen
Brief: Verzoek tot aanmerken kraanincident als systeemtest 2015
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B.1
.

1. Samenvatting voorstel
De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en
met 2018.
Conform afspraak zal het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud van het
(sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de
herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde
financieringssystematiek evalueren en voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode
betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Bestuurlijke uitgangspunten
kostenniveau Brandweer
Hollands Midden en
financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen
vanaf 2019
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum

26 november 2015

B.1
H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
Zienswijze gemeenten
Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur

Bijlage(n):
Status:

1
besluitvormend

Datum:

29 februari 2016
17 maart 2016
31 maart 2016

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande uitgangspunten voor het
kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen
vanaf 2019 en deze ter zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Formele vaststelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016.
1. Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden vanaf 2019:
a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de
gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak;
b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente
wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan
periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe
beleidsplan periode direct aangepast;

d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse
indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen1;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande
periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl.
innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen.
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande
periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele
consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het
beleidsplan zal worden aangeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen
betrekking zullen hebben.
g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per
2017 wordt de eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de
periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor
achtereenvolgende perioden van 4 jaar.
2. Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de
Brandweer Hollands Midden wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het
maatregelen-pakket voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3
miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot
€ 0,5 miljoen. Het Bestuur besluit dit surplus (deels) in te zetten ter dekking van het financieel
negatief effect van de herijking van de BDuR.
3. Gezien de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de
begrotingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, worden de
uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende
gemeenteraden, zodat die zienswijzen bij de definitieve besluitvorming betrokken wordt. De raden
hebben tot en met 29 februari 2016 de tijd om een zienswijze in te dienen. Formele vaststelling
vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016.
4. Het bestuur wenst de vaststelling van de uitgangspunten van het kostenniveau van Brandweer
Hollands Midden en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
(duurzaam) vast te leggen in een op te stellen financieel statuut.

4. Toelichting
Kostenniveau en financieringssystematiek 2009 – 2018
Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden (29 januari 2009) heeft het
(Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om “een beleid te ontwikkelen
waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kunnen worden gerealiseerd
voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak”.
Het beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als de ‘routekaart Cebeon’ en het referentiebudget
als de ‘Cebeon-norm2’.
Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als referentiejaar voor het gewenst referentiebudget
(kostenniveau) gehanteerd. Het totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het startbudget
1

De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de
Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor
begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).
2 De routekaart en norm zijn vernoemd naar het onderzoeksbureau Cebeon (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek), dat in
opdracht van het ministerie van BZK onderzoek verricht naar het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in
het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).
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voor de nieuwe regionale brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit
referentiebudget (Cebeon-norm), zijnde een bedrag van € 6,2 mln. Dit bedrag kreeg de nieuwe
organisatie als bezuinigingsopdracht mee.
Vertrekpunt routekaart Cebeon per gemeente in 2009 (excl. Katwijk 3):

Gemeente
Krimpenerwaard
Lisse
Teylingen
Hillegom
Alphen aan den Rijn
Noordwijkerhout
Zuidplas
Kaag en Braassem
Bodegraven-Reeuwijk
Nieuwkoop
Gouda
Noordwijk
Leiden
Waddinxveen
Zoeterwoude
Voorschoten
Oegstgeest
Leiderdorp
Totaal Hollands Midden

Bijdrage
3.745.000
1.409.000
2.152.000
1.292.000
6.899.000
974.000
2.291.000
1.470.000
1.752.000
1.405.000
4.450.000
1.450.000
9.033.000
1.194.000
616.000
1.042.000
925.000
1.137.000
43.236.000

Referentie
budget
2.577.000
1.010.000
1.567.000
944.000
5.390.000
765.000
1.812.000
1.171.000
1.492.000
1.227.000
3.974.000
1.350.000
8.543.000
1.171.000
614.000
1.095.000
1.057.000
1.322.000
37.081.000

verschil
absoluut
procentueel
1.168.000
45,3%
399.000
39,5%
585.000
37,3%
348.000
36,9%
1.509.000
28,0%
209.000
27,4%
479.000
26,4%
299.000
25,5%
260.000
17,4%
178.000
14,5%
476.000
12,0%
100.000
7,4%
490.000
5,7%
23.000
2,0%
2.000
0,4%
-53.000
-4,8%
-132.000
-12,5%
-185.000
-13,9%
6.155.000
16,6%

Het aandeel van gemeenten in de jaarlijkse efficiency is volgens de afgesproken verdeellijn in het
ontvlechtingsprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen de
fictieve Cebeon-norm (referentiebudget) en het feitelijke budget (bijdrage) van de gemeenten.
De routekaart Cebeon bestaat uit drie fasen:
1. Periode 2010-2012 5,0% bestuurlijk taakstellende efficiencyopdracht
2. Periode 2013-2015 5,0% additionele efficiencywinst door versneld versterken
gewenste en noodzakelijke organisatiekracht en verhoging bijdrage
gemeenten met een lagere bijdrage dan de Cebeon-norm
3. Periode 2016-2018 6,6% door implementatie programma Meer-Anders-Minder
Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder
In het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigings-programma MeerAnders-Minder en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeonkostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden vastgesteld. De
bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:
 heroverwegen formatie- en functieplan;
 herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
 herijken takenpakket Risicobeheersing;
 herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

3

De brandweer van gemeente Katwijk is per 2014 geregionaliseerd. Katwijk is op Cebeon-niveau ingestapt.
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Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit:
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De routekaart Cebeon voor de periode 2016-2018 per gemeente ziet er als volgt uit:
de routekaart Cebeon
Gemeente
2016
Zoeterwoude
671.000
Gouda
4.425.000
Leiden
9.479.000
Alphen aan den Rijn
6.234.000
Voorschoten
1.198.000
Katwijk
3.132.000
Waddinxveen
1.281.000
Leiderdorp
1.443.000
Teylingen
1.844.000
Hillegom
1.114.000
Nieuwkoop
1.396.000
Oegstgeest
1.155.000
Krimpenerwaard
3.111.000
Zuidplas
2.103.000
Noordwijkerhout
880.000
Noordwijk
1.513.000
Lisse
1.214.000
Bodegraven-Reeuwijk
1.797.000
Kaag en Braassem
1.344.000
Totaal Hollands Midden 45.334.000

verschil
2017
-8.000
675.000
30.000 4.411.000
31.000 9.464.000
273.000 6.099.000
-13.000 1.204.000
0 3.132.000
-14.000 1.288.000
-18.000 1.451.000
111.000 1.789.000
70.000 1.079.000
39.000 1.377.000
-14.000 1.162.000
261.000 2.982.000
98.000 2.054.000
34.000
863.000
20.000 1.503.000
97.000 1.166.000
147.000 1.724.000
49.000 1.320.000
1.193.000 44.743.000

verschil
-4.000
16.000
16.000
138.000
-7.000
0
-7.000
-10.000
56.000
35.000
20.000
-7.000
132.000
49.000
17.000
10.000
49.000
74.000
25.000
602.000

norm
2018
679.000
4.395.000
9.448.000
5.961.000
1.211.000
3.132.000
1.295.000
1.461.000
1.733.000
1.044.000
1.357.000
1.169.000
2.850.000
2.005.000
846.000
1.493.000
1.117.000
1.650.000
1.295.000
44.141.000
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Kostenniveau en financieringssystematiek vanaf 2019
De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en
met 2018.
Conform afspraak zal het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud van het
(sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de
herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde
financieringssystematiek evalueren en voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode
betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden.
2e Fase groot onderhoud gemeentefonds 2016 en herijking BDuR 2017
De tweede fase groot onderhoud gemeentefonds omvatte o.a. het taakgebied Brandweer &
Rampenbestrijding (B&R), onderdeel van Openbare Orde en Veiligheid. De nieuwe verdeling van de
algemene uitkering in het gemeentefonds wordt ingevoerd in 2016. Uit het onderzoek is gebleken dat
landelijk de uitgaven van gemeenten hoger liggen dan waarmee in de algemene uitkering rekening
wordt gehouden. Vooral de kleinere, minder verstedelijkte gemeenten geven meer uit dan het ijkpunt.
De omvang van het subcluster B&R is verhoogd en de verdeling is ten gunste van vooral de kleinere
gemeenten aangepast. De omvang van het subcluster stijgt landelijk met € 73 miljoen (voor Hollands
Midden met € 3,0 mln.). Het subcluster B&R is onderzocht in samenhang met de BDuR. Door de
verdergaande regionalisering is sprake van een toegenomen verwevenheid van beide geldstromen.
Ook voor de BDuR leidt het onderzoek tot een nieuwe landelijke verdeling, maar per 2017.
Analyse uitkomsten groot onderhoud (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding
gemeentefonds (per 2016) en herijking BDuR (per 2017) voor Hollands Midden:
 De ‘oude’ Cebeon-norm (2009-2018) bedraagt € 20.000 minder dan de geactualiseerde uitkomst
van het Gemeentefonds in de meerjarenraming voor 2019 4.
 Als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen en herijking van het gemeentefonds zijn verschillen
ontstaan in het gemeentelijke aandeel in het fictief budget op basis van de ‘oude’ Cebeon-norm
en het geactualiseerd beeld per gemeente:

4

Notitie Cebeon, 28 september 2015, ‘Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden’.
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Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019
conform Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds
Bijdrage

Ref Budget

Gemeente

2018 *)

2019

Absoluut

Zoeterwoude

679.000

587.000

92.000

13,5%

Gouda

4.395.000

4.080.000

315.000

7,2%

Leiden

9.448.000

8.863.000

585.000

6,2%

Alphen aan den Rijn

5.961.000

5.748.000

213.000

3,6%

Voorschoten

1.211.000

1.194.000

17.000

1,4%

Katwijk

3.132.000

3.103.000

29.000

0,9%

Waddinxveen

1.295.000

1.298.000

-3.000

-0,2%

Leiderdorp

1.461.000

1.476.000

-15.000

-1,0%

Teylingen

1.733.000

1.754.000

-21.000

-1,2%

Hillegom

1.044.000

1.067.000

-23.000

-2,2%

Nieuwkoop

1.357.000

1.398.000

-41.000

-3,0%

Oegstgeest

1.169.000

1.209.000

-40.000

-3,4%

Krimpenerwaard

2.850.000

2.960.000

-110.000

-3,9%

Zuidplas

2.005.000

2.122.000

-117.000

-5,8%

846.000

931.000

-85.000

-10,0%

Noordwijk

1.493.000

1.649.000

-156.000

-10,4%

Lisse

1.117.000

1.261.000

-144.000

-12,9%

Bodegraven-Reeuwijk

1.650.000

1.937.000

-287.000

-17,4%

Kaag en Braassem

1.295.000

1.524.000

-229.000

-17,7%

44.141.000

44.161.000

-20.000

0,0%

Noordwijkerhout

Totaal Hollands Midden

Verschil
Procentueel

*) Bijdrage 2018 is het geïndexeerd referentiebudget 2009 (‘oude’ Cebeon-norm)



Het effect van de herijking van de BDuR bedraagt € 461.000 negatief voor de veiligheidsregio
Hollands Midden.

Het effect van de herijking van de BDuR (€ 461.000 negatief) per 2017 voor de veiligheidsregio
Hollands Midden.
In de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands Midden is
het resultaat neergelegd van het programma Meer-Anders-Minder. Het Bestuur heeft deze kadernota
vastgesteld (13 november 2014) waarmee een maatregelenpakket is voorgesteld waarmee enerzijds
invulling gegeven kan worden aan de besparingsopgaven (Cebeon-norm) en anderzijds negatieve
effecten op het brandweerzorgniveau zoveel als mogelijk worden beperkt.
Met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het
maatregelenpakket voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3
miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5
miljoen.
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Voorgesteld wordt dit surplus (deels) in te zetten ter dekking van het financieel negatief effect van de
herijking van de BDuR. Deze bedraagt € 461.000 negatief voor de veiligheidsregio Hollands Midden.
De financieel negatieve gevolgen voor Brandweer Hollands Midden als gevolg van omlegging van de
financieringsstroom voor de GHOR 5 zal worden gecompenseerd door een correctie op de Cebeonnorm.
Verkenning verdeelmodellen veiligheidsregio’s
Onderzoek (december 2014, door het bureau AEF in opdracht van Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland naar de kostenverdeelmodellen bij de veiligheidsregio’s geeft het volgend beeld:

1

2

3

4

5

6

Aantal
Model
Inhoud
vr's
Historie
De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is terug
4
te voeren op het bedrag dat de gemeente uitgaf aan de
gemeentelijke en regionale brandweer voor de datum van
regionalisering. Daarbij worden als grondslag de
gemeentelijke begrotingen van eenzelf de jaar gebruikt. In
bepaalde gevallen heeft de onderlinge verhouding tussen
al die gemeentelijke bijdragen geleid tot een nieuwe vaste
verdeelsleutel.
Inwonerbijdrage De totale kosten van de veiligheidsregio worden
2
omgerekend naar een bedrag per inwoner. Het komt voor
dat er binnen één regio verschillende inwonerbijdragen
bestaan (gedifferentieerde tarieven, afhankelijk van het
profiel van een gemeente).
OOV-verdeling
De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio wordt
6
bepaald aan de hand van de ijkpuntscores (scores op
basis van lokaal risicoprofiel) die gebruikt worden ten
behoeve van het taakgebied OOV, onderdeel Brandweer
en Rampenbestrijding uit het gemeentefonds. Op basis
van deze scores ontvangen gemeenten naar verhouding
middelen uit het gemeentefonds voor OOV. Die
verhouding (niet de absolute bedragen) wordt gebruikt om
te bepalen welk deel van de regionale kosten een een
gemeente moet dragen.
Werkelijke kosten De individuele gemeente krijgt van de veiligheidsregio die
0
kosten doorberekend die daadwerkelijk voor die
betreffende gemeente gemaakt worden. Vaak wordt dit
maatwerk of pluspakket genoemd.
Mix
De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is
11
gebaseerd op een mix van twee of meer van de
bovengenoemde modellen.
Niet bekend
2

Van de 23 regio’s waarvan gegevens beschikbaar zijn, zijn er negen voornemens om hun huidige
kostenverdeelmodel aan te passen. De overige 14 hebben dit voornemen niet, vaak omdat zij vrij

5

Als gevolg van de omlegging van de financieringsstroom voor de GHOR wordt de BDuR volledig op het programma
Brandweer verantwoord. Vóór omlegging ook gedeeltelijk (40%) op het programma GHOR.
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recent de discussie over het nieuwe model gevoerd hebben en/of het onlangs hebben ingevoerd. Van
de negen regio’s die willen veranderen beraden vier regio’s zich nog op wat het nieuwe model moet
worden, vijf regio’s hebben de OOV-verdeling in beeld.
Als voordelen voor de OOV-verdeling worden genoemd:
 Er wordt een relatie gelegd met de inkomstenkant van de gemeenten en het daarbij behorende
risicoprofiel.
 Het is transparant, goed uitlegbaar en rechtvaardig.
 De sleutel wordt objectief bepaald door een derde (door BZK in de circulaires gemeentefonds) en
er komen daardoor geen verdere discussies over berekeningen, interpretatie etc.
Gegevens over het kostenniveau van betreffende brandweerorganisaties ten opzichte van het
referentiebudget dat betreffende regio’s via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak is (nog) niet bekend.
Voorstellen volgende beleidsperiode(n)
1. Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden.
Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat
gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.
Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds
periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. De
verdeling van het gemeentefonds is kostengeoriënteerd en naar de mening van het bestuur
daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweerzorg in
Hollands Midden op te baseren.
2. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt
één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode.
Voorbeeld:
circulaire 2017 gemeentefonds
begrotingsuitgangspunten 2019
begroting 2019
beleidsplan 2019-2023

sep-17
feb-18
jun-18
nov-18

3. Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode
afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode
direct aangepast.
Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplan periode wordt gebaseerd op
de septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern voor te
bereiden.
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4. Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse
indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen6.
5. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande
periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie)
en financiering autonome ontwikkelingen.
6. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande
periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties
(o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal
worden aangeven op welke taken de bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.
7. Gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per
2017 wordt het eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de
periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor
achtereenvolgende perioden van 4 jaar.

5. Kader
Financieel kader begrotingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

6. Consequenties
Financieel:
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 leidt tot periodieke wijziging van het kostenniveau en
herverdeeleffecten bij gemeenten.
Capaciteit:
geen
Materieel:
geen
Juridisch:
Gezien de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de begroting van
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, de uitgangspunten voor het
kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen
vanaf 2019 ter zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die zienswijzen
bij de definitieve besluitvorming betrokken kunnen worden.
Overig:
geen

7. Aandachtspunten / risico’s
Aandachtspunt is een goede communicatie aan stakeholders binnen gemeenten en een duidelijke
toelichting op de werking en consequenties van de financieringssystematiek.

6

De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de
Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor
begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).
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8. Implementatie en communicatie
Implementatie
Implementatie vanaf nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023.
Communicatie
 Informatieve bijeenkomst Hoofden Financiën, MOV-ers, AGT en
Ambtelijke werkgroep
 Bijeenkomst met de ambtelijke werkgroep “Financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden”
 Bijeenkomst met Ambtelijke Governance Team (AGT) VRHM

28 januari 2016

28 oktober 2015
25 september 2015

9. Bijlagen
Notitie Cebeon, 28 september 2015, “Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden”.

10. Historie besluitvorming
29 oktober 2015
24 september 2015
29 januari 2009

Dagelijks Bestuur
Overleg Portefeuillehouders (Voorzitter, Brandweer en Middelen met
Regionaal Commandant)
Algemeen Bestuur, besluit tot regionalisering Brandweer Hollands Midden
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Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden
effect groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds
en herijking BDuR
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Notitie
15833 - 004
Cebeon, 28 september 2015

1

Inleiding
routekaart Cebeon 2009-2018
Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden was de financiële situatie van de
destijds nog 28 betreffende gemeenten zeer verschillend. Er is toen afgesproken om in de periode 20092018 geleidelijk toe te groeien naar het absolute niveau van het objectieve budget in het Gemeentefonds
voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Bij de start bedroeg het verschil tussen de ‘Cebeon-norm’ en
de feitelijke netto-lasten ruim 6 miljoen euro (circa 16,6%) voor de hele regio. Dit verschil is in 2015
reeds afgebouwd tot 1,8 mln. euro (circa 4,0%).
In 2014-2015 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan het objectieve budget (‘ijkpuntscore’) in het
Gemeentefonds én is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) herijkt. 1 Voor de optelsom van
de gemeenten in de regio Hollands Midden betekent dit een hoger objectief budget in het Gemeentefonds,
maar voor de regio een lagere uitkering uit de BDuR. Dit gegeven heeft ook consequenties voor de
‘Cebeon-norm’ en de routekaart. Tegen deze achtergrond heeft het Bestuur besloten de financieringssystematiek te evalueren en voorstellen te ontwikkelen voor het toekomstige kostenniveau.
ontwikkeling Gemeentefonds
De omvang en verdeling van het Gemeentefonds wordt beïnvloed door groei en krimp van gemeenten,
taakmutaties en het accres voor alle onderscheiden taakvelden. In de periode 2009-2015 is de omvang van
het Gemeentefonds verminderd als gevolg van de effecten van de economische crisis. Hierdoor zijn de
Rijksuitgaven afgenomen waaraan de omvang van het Gemeentefonds is gekoppeld (trap-op-trap-af). Per
2016 wordt tevens de nieuwe verdeling van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding
ingevoerd en neemt het volume binnen dit taakveld toe.
Tegelijkertijd hebben er in Hollands Midden een aantal gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden en
zijn er per 2015 nog 19 gemeenten over.
onderzoeksvragen
Cebeon heeft voor de veiligheidsregio Hollands Midden een aantal ondersteunende werkzaamheden
verricht ten behoeve van de evaluatie van de financieringssystematiek.
Belangrijk daarbij is om vooruit te kijken en recente inzichten in de verdeling aan te reiken vanuit de
werking van het gemeentefonds voor het jaar 2016 en verder. Hierin is het recente groot onderhoud aan
de verdeling van het gemeentefonds meegenomen.
1

Cebeon, Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR, 14822-015, 19
maart 2015.

De volgende onderwerpen staan centraal:
1. Wat is de betekenis van de ontwikkeling van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding
in het Gemeentefonds in de periode tot aan de herijking? Via berekeningen waarin alle opgetreden
effecten per maatstaf worden meegenomen, komt dit tot uiting in de effecten per gemeente.
2. Wat is de betekenis van de recente herijking van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het Gemeentefonds? Via berekeningen waarin alle effecten per maatstaf worden meegenomen, komt dit tot uiting in de effecten per gemeente.
3. Hoe ziet de meerjarenraming tot en met 2019 er uit per gemeente?
4. Hoe ziet de ontwikkeling van de BDuR er uit en wat is de achtergrond van het herverdeeleffect in de
BDuR voor Hollands Midden?
inhoud notitie
In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende onderwerpen:
• algemene vertrekpunten voor de analyses (paragraaf 2);
• actualisering van de verdeling binnen de regio over de gemeenten tot en met 2016 en een toelichting
van de achterliggende schakels (paragraaf 3);
• korte vooruitblik op de ontwikkeling van het gemeentefonds in de periode 2016-2019 (paragraaf 4);
• korte beschouwing over de herverdeling van de BDuR (paragraaf 5);
• samenvatting en slotconclusie (paragraaf 6).

2

Algemene vertrekpunten
Alvorens in te gaan op de gevolgen van de ontwikkelingen in het Gemeentefonds en de BDuR wordt eerst
een aantal algemene vertrekpunten toegelicht.
afzonderen uitkomst onderdeel brandweer en rampenbestrijding binnen gemeentefonds
Het gemeentefonds omvat uitkeringsformules per ‘cluster’ (breed taakgebied). Binnen het taakgebied
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) wordt onderscheid gemaakt tussen het onderdeel brandweer en
rampenbestrijding en overige openbare orde en veiligheid (OOOV) 2.
Voor een geobjectiveerde onderbouwing van de gemeentelijke middelenbehoefte voor het dekken van de
lasten van brandweerzorg en rampenbestrijding wordt in Hollands Midden gebruik gemaakt van het
clusteronderdeel brandweerzorg en rampenbestrijding uit het Gemeentefonds. Deze objectieve budgetten
zijn afgestemd op structurele kostenverschillen tussen typen gemeenten gerelateerd aan verschillen in
gemeenten en achterliggende normenkaders.
Deze uitkering kan per circulaire van het gemeentefonds worden berekend. Hierbij zijn verschillende
elementen van belang voor de resulterende uitkomst. Het betreft:
• de stand van de basisgegevens per gemeente (ontwikkelingen in aantallen eenheden per verdeelmaatstaf, zoals aantal inwoners, woonruimten en bedrijfsvestigingen);

2

Het betreft hierbij taken in de sfeer van handhaving, toezicht en preventie (stads- en dorpswachten, criminaliteitspreventie, cameratoezicht,
APV-handhaving, bijzondere wetten), beleids- en planvorming integrale veiligheid (beleidsformulering, regie veiligheidsprojecten), HALTbureaus, veiligheidshuizen, dierenbescherming, opsporing en ruiming explosieven en overige beschermende maatregelen (zoals reddingswezen, strandbewaking, lijkschouwing).

•
•

de gewichten per maatstaf (‘prijzen’), die op grond van tussentijds onderhoud in de verdeling kunnen
wijzigen (taakmutaties, definitiewijzigingen, herijkingen);
de algemene uitkeringsfactor voor het gehele gemeentefonds die mede wordt bepaald door de macro
ontwikkeling van de totale omvang van de beschikbare middelen voor het gemeentefonds (jaarlijkse
accres) voor alle taakgebieden tezamen.

relatie uitkering gemeentefonds met OZB en OEM
Bij het berekenen van de uitkomsten van de ijkpuntformules die ten grondslag liggen aan de verdeling
van het gemeentefonds dient rekening te worden gehouden met de inkomsten uit OZB en Overige Eigen
Middelen (OEM)3 van gemeenten.
In het verdeelstelsel wordt separaat zichtbaar rekening gehouden met inkomsten uit de OZB door middel
van een negatieve verdeelmaatstaf (tegen een gemiddeld landelijk rekentarief), omdat gemeenten hiermee
zelf inkomsten kunnen genereren.
Ook is er sprake van een korting van de gemeentefonds uitkering voor de inkomsten uit OEM, omdat
gemeenten worden geacht dit deel zelf te kunnen bekostigen. Deze korting is niet direct zichtbaar in het
verdeelstelsel (kortingspercentage4), maar er dient wel rekening mee te worden gehouden bij het berekenen van de totale ijkpuntuitkomst.
In deze notitie worden alle uitkomsten inclusief deze OEM-opslag gepresenteerd.
dynamiek tussen de jaren
De objectieve budgetten in het gemeentefonds worden jaarlijks onderhouden. Bij het verwerken van alle
wijzigingen in structuurkenmerken van individuele gemeenten (inclusief bijvoorbeeld groei), gewichten
en de uitkeringsfactor, resulteert dit jaarlijks per gemeente een nieuwe score op het clusteronderdeel in
het gemeentefonds op.
gemeentelijke indeling
Bij het presenteren van uitkomsten per gemeente in deze notitie wordt uitgegaan van de gemeentelijke
indeling per 2015 (inclusief de vorming van de gemeente Krimpenerwaard). Dat betekent dat in de jaren
vóór een gemeentelijke herindeling de uitkomsten van voormalige gemeenten worden gesommeerd tot het
resultaat van de heringedeelde gemeente.
relatie objectief budget gemeentefonds en Cebeon-norm
Bij de start van de huidige financieringssystematiek in Hollands Midden is een korting van 5,6% toegepast op het objectieve budget in het gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding. Deze korting
is destijds gebaseerd op een regionale inventarisatie van de kosten van (met name) gemeentelijke
rampenbestrijding en geldt voor alle gemeenten in Hollands Midden.
In deze notitie worden alle uitkomsten gecorrigeerd met deze 5,6% korting (zonder deze korting zouden
de uitkomsten derhalve hoger zijn), ook wanneer het gaat om geactualiseerde uitkomsten voor de werking
van het gemeentefonds.

3.

4.

Het betreft daarbij het saldo van de inkomsten op het taakgebied overige eigen middelen, dat gemeenten kunnen inzetten als algemeen
dekkingsmiddel. De inkomsten zijn afkomstig van bijvoorbeeld een aantal overige belastingen (bijv. hondenbelasting), inkomsten uit rente/beleggingen, het saldo van grondexploitaties e.d..
Dit percentage verschilt per taakgebied als gevolg van taakmutaties die zich in de loop der jaren voordoen. Voor het onderhavige taakgebied
gaat het momenteel om circa 3,5%.

3

Actualisering verdeling per gemeente tot en met 2016

3.1

Inleiding
In het kader van de actualisering van de verdeling over de gemeenten binnen de veiligheidsregio tot en
met 2016 wordt achtereenvolgens op de volgende onderwerpen ingegaan:
• eerst wordt in paragraaf 3.2 de uitkomst van de huidige (sinds 2009 alleen globaal geïndexeerde)
werkwijze voor de verdeling over gemeenten binnen de veiligheidsregio Hollands Midden gepresenteerd;
• deze uitkomst van de eigen indexatie van de regio Holland-Midden tot en met 2016 wordt in
paragraaf 3.3 vergeleken met de uitkomst van de geactualiseerde ijkpuntscores per gemeente voor
2016;
• in paragraaf 3.4 wordt aangegeven wat de ontwikkeling binnen het gemeentefonds was sinds de
startsituatie, uitgesplitst naar een aantal tussenmomenten en belangrijke achterliggende schakels.

3.2

Huidige werkwijze bepalen binnenregionale verdeling tot en met 2016
In 2009 bedroeg het verschil tussen het overgedragen budget en de ‘Cebeon-norm’ gemiddeld 16,6%.
Voor individuele gemeenten bedroeg deze afwijking soms tientallen procenten meer. In de periode 20092018 is een bezuinigings- en professionaliseringsproces ingezet zodat alle gemeenten naar de ‘Cebeonnorm’ konden toegroeien.
Deze ‘Cebeon-norm’ is sinds de uitgangssituatie in 2009 ‘bevroren’ in die zin dat er geen rekening is
gehouden met wijzigingen in de structuur van gemeenten (bijvoorbeeld in groei of krimp van het aantal
woonruimten, de bebouwingsdichtheid en bedrijvigheid) en in aanvullende wijzigingen in het gemeentefonds (zowel in de verdeling als gevolg van taakmutaties als de omvang van het clusteronderdeel
Brandweer en Rampenbestrijding). De ‘Cebeon-norm’ is wel geïndexeerd voor de ontwikkeling in de
gemeentelijke bijdragen.
De huidige verdeling is derhalve gebaseerd op de input vanuit een drietal ingrediënten:
• een eerste berekening van de ijkpuntscore per gemeente5 uit 2008 voor het jaar 2009;
• een door de regio Hollands Midden berekende normatieve korting voor alle gemeenten daarop van
5,6% (voor gemeentelijke rampenbestrijding);
• een jaarlijkse indexering gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het
BBP uit de MEV) in de septembercirculaire (T-2) van het nieuwe begrotingsjaar, sinds 2009.
In onderstaande tabel is aangegeven wat de ontwikkeling op grond hiervan is geweest tussen de start en
de verdeling voor 2016.

5

Cebeon, Concept-notitie Verdeelsleutel financiële lasten brandweerregio Hollands Midden, juni 2008.

Tabel 3.1:

‘Cebeon-norm’ 2009 en indexatie naar 2014 en 2016 zoals gehanteerd binnen de veiligheidsregio Hollands Midden (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op inwonertal

gemeenten

2009

2014

2016

Zoeterwoude

609

665

679

verschil 20162009
69

Noordwijkerhout

767

829

846

78

943

1.023

1.044

101

Lisse

1.012

1.095

1.117

105

Oegstgeest

1.054

1.146

1.169

115

Voorschoten

1.095

1.187

1.211

116

Waddinxveen

1.169

1.269

1.295

126

Noordwijk

1.347

1.464

1.493

145

Kaag en Braassem

1.167

1.269

1.295

128

Leiderdorp

1.325

1.433

1.461

137

Nieuwkoop

1.228

1.331

1.357

129

Bodegraven-Reeuwijk

1.493

1.617

1.650

157

Teylingen

1.563

1.699

1.733

170

Zuidplas

1.817

1.965

2.005

188

Krimpenerwaard

2.577

2.794

2.850

273

Katwijk

2.835

3.070

3.132

297

Gouda

3.977

4.309

4.395

419

Alphen aan den Rijn

5.382

5.844

5.961

580

Leiden

8.543

9.262

9.448

905

TOTAAL

39.902

43.272

44.141

4.239

Hillegom

Door de gehanteerde werkwijze van een ‘bevroren’ startsituatie gecombineerd met jaarlijkse indexeringen
binnen de veiligheidsregio Hollands Midden zijn zowel de individuele gemeentelijke scores alsook de
totale optelsom daarvan tussen 2009 en 2016 toegenomen van circa 39,9 miljoen tot circa 44,1 miljoen.
Tussentijds was het randtotaal in 2014 een bedrag van circa 43,3 miljoen euro.
Doordat er vanaf het eerste beeld uit 2008 voor de startsituatie in 2009 en de uitkomst voor 2016 alleen
sprake is geweest van een toepassing van een algemene indexering zijn weliswaar de berekende bedragen
van alle gemeenten met meer dan 10% toegenomen, maar is er geen rekening gehouden met allerlei
tussentijdse wijzigingen in de verdeling binnen het gemeentefonds. Welk beeld het zou opleveren als dit
wel was gedaan blijkt in de volgende paragraaf.

3.3

Vergelijking eigen indexatie met geactualiseerde uitkomst gemeentefonds 2016
Met behulp van een actueel inzicht in de werking van het gemeentefonds kan worden berekend wat de
uitkomsten van de ijkpuntscores6 per gemeente voor 2016 zijn. Deze uitkomst is berekend aansluitend bij
de septembercirculaire 2016voor het uitkeringsjaar 2016. Hierin zijn alle tussentijdse ontwikkelingen
meegenomen in de aantallen eenheden per gemeente, de aanpassingen in (gewichten van) maatstaven en
de algemene ontwikkelingen in het gemeentefonds vanuit de accressen (uitkeringsfactor). Hierin is ook de
definitiewijziging van woonruimten meegenomen waarin per 2016 personen in zorginstellingen (als
onderdeel van het aantal personen in institutionele huishoudens) wordt meegenomen.7 Voor de bereke6
7

Dit is de fictieve bijdrage uit het gemeentefonds voor dit taakonderdeel inclusief OEM.
Per 2017 vindt er overigens nog een aanpassing plaats in deze definitie voor uitwonende studenten.

ning van 2016 is gebruik gemaakt van de meeste actuele voorlopige cijfers zoals die zijn gepubliceerd
door de fondsbeheerders van het gemeentefonds.
In onderstaande tabel wordt deze geactualiseerde uitkomst (na verwerking van de algemene regionale
korting van 5,6%) per gemeente vergeleken met de uitkomst van de indexatiemethode die binnen de regio
is gehanteerd (zie vorige paragraaf).
Tabel 3.2:

Vergelijking uitkomst door Hollands Midden zelf gehanteerde indexatie tot en met 2016 en
uitkomst actuele berekening ijkpunt gemeentefonds 2016 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd
op inwonertal
indexatie door regio
HM naar 2016
679

actuele berekening
ijkpunt 2016
585

846

928

Hillegom

1.044

1.063

19

Lisse

1.117

1.257

140

Oegstgeest

1.169

1.204

35

Voorschoten

1.211

1.190

-/- 21

Waddinxveen

1.295

1.294

-/- 1

Noordwijk

1.493

1.643

151

Kaag en Braassem

1.295

1.519

224

Leiderdorp

1.461

1.471

10

Nieuwkoop

1.357

1.394

36

Bodegraven-Reeuwijk

1.650

1.930

280

Teylingen

1.733

1.748

15

Zuidplas

2.005

2.115

110

Krimpenerwaard

2.850

2.950

100

Katwijk

3.132

3.092

-/- 40

Gouda

4.395

4.066

-/- 329

Alphen aan den Rijn

5.961

5.728

-/- 233

Gemeente
Zoeterwoude
Noordwijkerhout

verschil
-/- 94
82

Leiden

9.448

8.833

-/- 616

TOTAAL

44.141

44.010

-/- 131

Uit deze tabel blijkt het volgende:
• de totale omvang van de ijkpuntscores voor de regio ligt voor 2016 met 43,0 mln. euro iets lager dan
de uitkomst van 44,1 mln. euro van de bevroren historische verdeling met jaarlijkse nominale indexering binnen de regio Hollands Midden;
• per gemeente is er sprake van uiteenlopende verschillen. Het individuele beeld hangt zowel af van de
achterliggende ontwikkelingen in de aantallen eenheden van elke gemeente (groei/krimp/herindeling)
als van overige ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. Op de achtergronden van deze ontwikkelingen wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
Het wekt geen verbazing dat het achterwege laten van periodieke bijstellingen in de regionale verdeling
binnen de regio Hollands Midden in de loop van de jaren gaat afwijken van de werkelijke ontwikkelingen in het gemeentefonds. Individuele gemeenten ontvangen inmiddels andere bedragen dan in 2009,
waarbij ook de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten verschuiven. Hieraan wordt voorbijgegaan indien de onderlinge verhoudingen worden gefixeerd.

3.4

Ontwikkelingen uitkomsten gemeentefonds sinds 2009
De ontwikkelingen in de ijkpuntscores uit het gemeentefonds sinds de eerste concept-berekeningen uit
2008 kunnen worden ontleed naar een aantal tussenmomenten en achtergronden.
Dit wordt gedaan aan de hand van de onderstaande overzichtstabel, waarin de volgende uitkomsten/tussenstanden zijn opgenomen8:
• de uitkomst van de eerste raming voor 2009 (uit juni 2008);
• de uitkomst van een bijgestelde raming voor 2009 (uit juni 2009);
• de actualisering van de ijkpuntscores brandweer en rampenbestrijding voor 2014;
• de uitkomsten na herijking brandweer en rampenbestrijding 2014;
• de actualisering van de herijkte verdeling naar 2016;
• het totaalverschil tussen de startsituatie en 2016.
Tabel 3.3:

Ontwikkeling ijkpuntscores 2009-2016 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op inwonertal
Start 2009
vlgs raming
uit 2008
609

2009 vlgs
berekening
2009
616

nieuwe
ijkpuntscore
2014
586

nieuwe
ijkpuntscore
2016
585

ontwikkeling
2016-2009

Noordwijkerhout

767

786

829

939

928

160

Hillegom

943

973

1.039

1.088

1.063

120

Lisse
Oegstgeest

1.012

1.045

1.144

1.202

1.257

245

1.054

1.084

1.137

1.181

1.204

150

Voorschoten

1.095

1.124

1.184

1.227

1.190

95

Waddinxveen

1.169

1.208

1.238

1.311

1.294

125

Noordwijk

1.347

1.381

1.519

1.661

1.643

296

Kaag en Braassem

1.167

1.194

1.235

1.594

1.519

352

Leiderdorp

1.325

1.361

1.490

1.515

1.471

147

Nieuwkoop

1.228

1.258

1.182

1.509

1.394

166

Bodegraven-Reeuwijk

1.493

1.534

1.607

1.963

1.930

437

Teylingen

1.563

1.616

1.606

1.758

1.748

185

Zuidplas

1.817

1.862

1.876

2.174

2.115

298

Krimpenerwaard

2.577

2.640

2.607

2.993

2.950

373

Katwijk

2.835

2.936

3.041

3.125

3.092

257

Gouda

3.977

4.108

4.076

4.140

4.066

90

Alphen aan den Rijn

5.382

5.548

5.552

6.023

5.728

347

Leiden

8.543

8.771

8.683

8.578

8.833

289

TOTAAL

39.902

41.045

41.556

44.568

44.010

4.108

Gemeenten
Zoeterwoude

oude
ijkpuntscore
2014
511

-/- 24

Zichtbaar zijn de volgende hoofdlijnen:
• de in 2009 aangeleverde uitkomsten voor 2009 liggen voor alle gemeenten wat hoger dan die uit
2008;
• daarna is er, mede afhankelijk van de ontwikkeling van de aantallen eenheden per gemeente, per
saldo voor de meeste gemeenten sprake van verdere toename richting 2014 op grond van de oude
verdeling in het gemeentefonds9;

8
9

Alle bedragen zijn inclusief OEM en na aftrek 5,6% (eigen korting Hollands Midden).
Belangrijkste uitzonderingen zijn de gemeenten Zoeterwoude (m.n. door een daling van de maatstaf waarde niet-woningen) en Nieuwkoop
(o.a. afname aantal kernen500).

•
•

op grond van de herijking (op basis van basisjaar 2014) neemt de score per gemeente voor nagenoeg
alle gemeenten in 2014 duidelijk verder toe10;
daarna is er veelal sprake van een afname richting 2016. Deze afname hangt vooral samen met een
achterblijvende ontwikkeling van de totale omvang van het gemeentefonds, waardoor alle scores
(voor alle clusters) afnemen (de zogenaamde uitkeringsfactor daalt, waardoor er minder geld per
eenheid wordt uitgekeerd). Een deel hiervan is ook het zogenaamde 2e orde effect. De omvang van
het ijkpunt Brandweer en Rampenbestrijding is weliswaar hoger door de herijking, maar omdat er
geen extra middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd daalt de totale uitkeringsfactor
enigszins (hetgeen ook terugslaat op het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding). Uitzondering vormt de gemeente Leiden als gevolg van de definitiewijziging van woonruimten per 2016.

individuele effecten worden mede beïnvloed door de ontwikkeling van de kenmerken per gemeente
Meer gedetailleerd is er sprake van een specifieke ontwikkeling per gemeente tussen de jaren.
Door per gemeente de individuele berekening in verschillende jaren te maken, wordt de feitelijke
ontwikkeling van die gemeente in het gemeentefonds gevolgd via de aantallen eenheden en de wijzigingen in de gewichten tussen de verschillende peilmomenten. Op grond daarvan blijkt dat er tussen de
gemeenten duidelijke verschillen optreden in de mate waarin er sprake is geweest van groei in de aantal
eenheden en daarmee een groei in de uitkeringsbasis van het gemeentefonds.
Afhankelijk van de mix van de eigen individuele ontwikkelingen op de relevante verdeelmaatstaven en de
meer algemene wijzigingen in het subcluster Brandweer en Rampenstrijding (waaronder de herijking) cq.
het hele gemeentefonds (de uitkeringsfactor), ontvangt elke gemeente per jaar een gewijzigd bedrag uit
het gemeentefonds. Zo ontvangen gemeenten die een duidelijke groei doormaken steeds meer middelen.
Dit is ook de ‘automatische kostenoriëntatie’ die in het gemeentefonds wordt nagestreefd. Bij groei zal
immers ook de behoefte aan middelen voor Brandweer en rampenbestrijding toenemen (meer objecten).
Dit betekent ook dat de kosten van de veiligheidsregio voor die gemeente in de tussentijd relatief meer
toenemen dan voor gemeenten die niet/nauwelijks groeien. Dit vormt een logische aanleiding om ook de
gemeentelijke bijdragen (de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten in de regio) aan de veiligheidsregio periodiek bij te stellen.
negatief effect ontwikkeling accressen gemeentefonds (dalende uitkeringsfactor) tussen 2009 en 2014
Meer in algemene zin is van belang dat de ontwikkeling van de totale voeding van het gemeentefonds de
laatste jaren per saldo sterk is achtergebleven. Dit uit zich direct in de ontwikkeling van de zogenaamde
uitkeringsfactor (de hoeveelheid middelen die per eenheid basisscore (aantallen eenheden maal gewichten
per maatstaf) wordt uitgekeerd. Deze uitkeringsfactor bedroeg in 2009 nog circa 1,55. In de loop der jaren
is deze echter afgenomen tot circa 1,49 in 2014. Dit betekent dat er per eenheid basisscore van alle
gemeenten op het ijkpunt brandweer en rampenbestrijding per saldo minder geld beschikbaar is gekomen
(een afname van circa 4%) tussen 2009 en 2014.
Dit verklaart ook waarom ondanks een per saldo toename van de omvang van de aantallen eenheden van
veel maatstaven in de regio Hollands Midden (meer inwoners, woonruimten, bedrijven e.d.) er toch
sprake is van een beperkte ontwikkeling in de totale ijkpuntscore tussen 2009 en 2014.
opwaartse correctie door herijking
Naar aanleiding van de Periodieke Onderhoudsrapportage in 2010 is voor alle taakvelden (clusters) in het
gemeentefonds onderzocht of er sprake is van scheefgroei in de verdeling van de middelen. Het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (onderdeel van het Bredere taakveld Openbare Orde en
Veiligheid) is onderzocht op basis van gegevens van het jaar 2014. Hieruit is het beeld naar voren
10

Alleen voor de meest verstedelijkte gemeente Leiden is er een beperkte daling zichtbaar. In de herijking is er vooral sprake van een extra
honorering van kleinere/minder verstedelijkte gemeenten.

gekomen dat met name de kleinere, minst-verstedelijkte gemeenten, te weinig middelen uit het gemeentefonds ontvangen. Alle gemeenten tezamen gaven in 2014 op dit taakveld ook meer uit dan de objectieve
budgetten in het Gemeentefonds. Naar aanleiding van dit onderzoek is per 2016 een nieuwe verdeling
ingevoerd en is het volume van het clusteronderdeel opgehoogd.11
Uit de tabel is af te lezen dat de herijking op basis van de gegevens 2014 een duidelijk opwaarts corrigerend effect heeft gehad. Door het opnieuw ijken aan de (intussen landelijke gestegen) feitelijke lastenpatronen van de verschillende typen gemeenten in 2014 is er in het herijkingsonderzoek weer aangesloten
bij de feitelijke lastenniveaus van 2014. Voor de regio Hollands Midden heeft dit een positief effect gehad
van ruim 3 miljoen euro. Tussen de gemeenten verschilt dit effect, aangezien (net als landelijk) vooral
kleinere/minder verstedelijkte gemeenten een extra honorering ontvangen op grond van de herijking,
terwijl dit niet of minder het geval is voor de grootste, meest verstedelijkte gemeenten.
opnieuw afname uitkeringsfactor tussen 2014 en 2016
Ook in de jaren tussen 2014 en 2016 overheerst het effect van een afname van de uitkeringsfactor. Deze
UF is gedaald tot circa 1,45. Dit betekent opnieuw een afname van het uitgekeerde bedrag per eenheid
van een kleine 3%, die alle gemeenten in gelijke mate treft.
Waar de werking van de uitkeringsfactor in principe alle clusters relatief even hard treft, is het wel
opmerkelijk dat er tussen 2014 en 2016 enkele gerichte uitnames uit de voeding van het gemeentefonds
zijn geweest die niet direct van invloed zijn op de kosten van het cluster brandweer en rampenbestrijding,
maar wel via de dalende uitkeringsfactor een negatieve impact hebben. Het betreft de uitnames voor
onderwijshuisvesting, een normatieve uitname voor lagere apparaatslasten (opschaling) en een taakstellende korting op het BCF. In totaal gaat het daarbij om een effect van meer dan 600 mln. euro ofwel een
drukkend effect van circa 4% op de uitkeringsfactor. Dit betekent dat zonder deze uitnames de uitkeringen circa 4%-punten hoger zouden uitvallen in 2016.
effect gemeentelijke herindelingen
Tussentijds zijn er beperkte effecten van gemeentelijke herindelingen opgetreden. In het oude ijkpunt was
er sprake van een vast bedrag per gemeente. Bij een gemeentelijke herindeling van gemeenten bleef er na
de herindeling slechts één vast bedrag over, terwijl dat voor de herindeling voor elk van de gemeenten
werd gehonoreerd. In totaal betrof het een vervallen bedrag van circa 0,4 miljoen euro.
Inmiddels zijn deze vaste bedragen (voorheen circa 70.000 euro per gemeente) uit het nieuwe, herijkte
ijkpunt verdwenen. Na de regionalisering is er ook minder aanleiding om met dergelijke bedragen te
werken (voorheen waren er vaste kostencomponenten omdat iedere gemeente afzonderlijk een brandweerorganisatie had, met de regionalisering vervalt dit aspect).
Omdat de thans gehanteerde bijdrageregeling in Hollands Midden nog dateert van vóór de gemeentelijke
herindeling en er geen actualisering van de ijkpuntscores voor de heringedeelde situatie heeft plaatsgevonden kan de uitkomst wel afwijken van de actuele score. Dit is een extra reden om over te gaan tot een
actualisering van de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten binnen de regio.

4

Vooruitblik op ontwikkeling gemeentefonds 2016-2019
Voordat er in de regio verder wordt nagedacht over mogelijke aanpassingen van de (grondslagen voor) de
gemeentelijke bijdrageregeling en bijstelling van het ontwikkeltraject tussen de jaren is het verstandig om
ook iets verder in de toekomst te kijken.
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De totale omvang van het totale Gemeentefonds is hiervoor niet aangepast.

Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke ontwikkelingen naar de komende jaren is gekeken naar
de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de uitkeringsfactor in het gemeentefonds.
In de septembercirculaire van 2015 is als meerjarenraming aangegeven dat de uitkeringsfactor in 2019
circa 0,3% hoger ligt dan in 2016. Dit betekent dat – ceteris paribus12 – er rekening moet worden gehouden met een lichte stijging in de uitkering van het gemeentefonds voor het clusteronderdeel brandweer en
rampenbestrijding. Wat dit per gemeente zou betekenen is in onderstaande tabel te zien.
Tabel 4.1:

Ontwikkeling voeding gemeentefonds 2016-2019 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op
inwonertal
ijkpuntscore 2016 met
UF van 2016
585

idem met uitkeringsfactor van 2019
587

928

931

3

1.063

1.067

4

Lisse

1.257

1.261

4

Oegstgeest

1.204

1.209

4

Voorschoten

1.190

1.194

4

Waddinxveen

1.294

1.298

4

Noordwijk

1.643

1.649

6

Kaag en Braassem

1.519

1.524

5

Leiderdorp

1.471

1.476

5

Nieuwkoop

1.394

1.398

5

Bodegraven-Reeuwijk

1.930

1.937

7

Teylingen

1.748

1.754

6

Zuidplas

2.115

2.122

7

Krimpenerwaard

2.950

2.960

10

Katwijk

3.092

3.103

11

Gouda

4.066

4.080

14

Alphen aan den Rijn

5.728

5.748

20

Leiden

8.833

8.863

30

TOTAAL

44.010

44.162

152

Gemeenten
Zoeterwoude
Noordwijkerhout
Hillegom

Ontwikkeling 2016-2019
2

In totaal zou er derhalve een stijging van de omvang voor de hele regio optreden van circa 0,15 miljoen
euro.
Hierbij wordt aangetekend dat het beeld van de meerjarenramingen regelmatig wordt bijgesteld, mede
afhankelijk van de economische perspectieven. Daarnaast zal er overigens ook een wijziging optreden in
de omvang van de ijkpuntscores op grond van de ontwikkelingen in de aantallen eenheden van de
individuele gemeenten in de komende jaren.

5

Ontwikkeling BDuR
Naast de gemeentelijke bijdragen ontvangt de veiligheidsregio de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
(BDuR) van het Rijk. Gelijktijdig met de herijking van de middelen in het Gemeentefonds is ook de
verdeling van de middelen in de BDuR onderzocht.
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D.w.z. zonder rekening te houden met wijzigingen in aantallen eenheden of gewichten van maatstaven na de meicirculaire 2015.

Net als voor de ontwikkeling van de inkomsten uit het gemeentefonds kan ook een beeld worden gegeven
van de ontwikkelingen in de BDuR.
ontwikkeling BDuR 2009-2015
Net als voor de ontwikkeling van de middelen in het Gemeentefonds is ook de ontwikkeling van de
BDuR in de periode 2009-2015 in beeld gebracht voor Hollands Midden. In deze periode is de omvang
van de BDuR toegenomen, voor Hollands Midden van 2,4 miljoen euro in 2009 tot 6,9 miljoen euro in
2015.
Deze toename van de BDuR-uitkering omvat de volgende onderdelen:
• de ontwikkeling in de basisgegevens van de verdeelmaatstaven voor Hollands Midden: deze ontwikkeling heeft een zeer beperkt effect van minder dan 1%;
• ontwikkeling in taakmutaties: het betreft het wegvallen van de BTW-compensatie via gemeenten. Ter
compensatie daarvan is de BDuR-uitkering voor Hollands Midden toegenomen met circa 3,2 miljoen
euro;
• ontwikkeling in het accres van de BDuR: het betreft een toename van circa 1,3 miljoen euro. In deze
ontwikkeling zijn de zgn. ‘versterkingsgelden’ uit het Bestuursakkoord (kabinet Balkenende IV) van
landelijk 42 miljoen euro opgenomen (vanaf 2010), evenals een taakstelling in de periode 2012-2016
en loon- en prijsbijstellingen.
effect herijking BDuR
Met ingang van 2017 wordt de verdeelformule voor de BDuR aangepast op grond van de recente
herijking. Het herverdeeleffect voor Hollands Midden bedraagt naar verwachting ruim -/- 0,5 miljoen
euro (raming op basis van gegevens 2015, ceteris paribus voor overige ontwikkelingen). Dit herverdeeleffect is het gevolg van de gelijktijdig ingevoerde wijzigingen in de verdeling van het verhogen van het
(relatieve) gewicht van de maatstaf BRZO13 en introductie van de maatstaf OZB-waarde van nietwoningen in de BDuR, de introductie van de BAG-definities van de verdeelmaatstaven in de BDuR
(maatstaven die zijn gerelateerd aan het aantal woonruimten (waaronder ook de omgevingsadressendichtheid) en het integraal incorporeren van de BTW-vergoeding in de maatstaven (voorheen werd hiervoor
een separate vergoeding gegeven).

6

Samenvatting
Bij het besluit tot regionaliseren is afgesproken om in de periode 2009-2018 geleidelijk toe te groeien
naar het absolute niveau van het objectieve budget in het Gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. In de tussenliggende jaren is deze Cebeon-norm jaarlijks geïndexeerd voor nominale ontwikkelingen, maar niet voor ontwikkelingen in het Gemeentefonds en dynamiek van gemeenten. In de periode
2009-2016 bedroeg deze indexering circa 4,2 mln. euro cumulatief.
In 2016 wordt er een nieuwe verdeling ingevoerd in de clusteronderdeel Brandweer en rampenbestrijding.
Dit is aanleiding geweest om de tussenliggende ontwikkelingen in de Gemeentefonds in beeld te brengen
in de Cebeon-norm. Het betreffen mutaties in de verdeling én volume in het Gemeentefonds, maar ook
dynamische ontwikkelingen tussen gemeenten onderling en gemeentelijke herindelingen. Voor 2016
komt de Cebeon-norm uit op circa 44,0 mln. euro, circa 0,1 mln. euro lager dan dat er is geïndexeerd.
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Besluit Rampen en Zware Ongevallen (zware bedrijvigheid).

Voor individuele gemeenten levert dit een wisselend beeld op. Met name de gemeenten Leiden, Alphen
aan den Rijn, Gouda en Zoeterwoude hebben een lagere Cebeon-norm dan feitelijk is geïndexeerd.
Vooruitkijkend naar de periode 2016-2019 is er op basis van huidige inzichten in de ontwikkeling van de
uitkeringsfactor van het gemeentefonds sprake van een te verwachten stijging van circa 0,15 mln. euro.
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1. Samenvatting voorstel
Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 geeft richting aan de ontwikkeling van Brandweer Hollands Midden
onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder, het
(brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren worden in het Korpsbeleidsplan hiervoor
concrete beleidsvoornemens uiteengezet.
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Besluitvormend
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
in te stemmen met het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden;
2.
de burgemeesters te verzoeken het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands
Midden te bespreken met hun gemeenteraden voor 31 maart 2016;
3.
vervolgens het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden vast te stellen in de
vergadering van 31 maart 2016.

4. Toelichting op het besluit
Op 1 januari 2011 is Brandweer Hollands Midden opgericht. In de afgelopen vijf jaar is hard gewerkt
aan het opbouwen van deze nieuwe brandweerorganisatie. Nu de basis op orde is, kunnen, naast de
implementatie van de plannen uit de Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM; Cebeon-bezuinigingen),
nieuwe doelen worden gesteld onderweg naar een modern brandweerkorps. Hiervoor is een
Korpsbeleidsplan opgesteld voor de periode 2016-2018, met de titel We zijn onderweg. Dit is tevens
het eerste meerjarenbeleidsplan van Brandweer Hollands Midden.
In de periode 2016-2018 wil Brandweer Hollands Midden, mede op basis van het (brand)risicobeeld
en een aangescherpte missie en visie, het volgende bereiken:
- meer risicogericht werken;
- stimuleren zelfredzaamheid;
- afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s;
- introduceren innovatieve werkwijzen;
- optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling;
- introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve
personeel;
- slim samen werken binnen Brandweer Nederland;
- informatiegestuurd werken;

-

verbeteren planmatig werken;
investeren in medewerkers.

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn in het Korpsbeleidsplan concrete plannen (brandweer
vakinhoudelijk en bedrijfsvoering) benoemd voor de periode 2016-2018.

5. Kader
De bestuurlijk vastgestelde Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) (AB 13 november 2014) vormt
een belangrijk kader voor het nieuwe Korpsbeleidsplan.
In de periode voor de zomervakantie is in de gemeenteraden een presentatie gegeven over de
Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) en de richtingen in het nog op te stellen Korpsbeleidsplan. De
input vanuit de gemeenteraden is meegenomen in het Korpsbeleidsplan. In het vervolgtraject is
voorzien in een bespreking van het Korpsbeleidsplan met de gemeenteraden door de burgemeesters.

6. Consequenties
In deze kadernota is ook het financieel kader voor de periode tot en met 2018 vastgelegd (Cebeonnorm). In het Korpsbeleidsplan is ook een financieel kader opgenomen voor de periode na 2018. De
besluitvorming hierover vindt parallel plaats aan de besluitvorming over het Korpsbeleidsplan.

7. Aandachtspunten / risico’s
De (verander)opgaven in het Korpsbeleidsplan zijn aanzienlijk en vragen grote inspanningen van de
brandweerorganisatie. Dit komt bovenop alle dagelijkse inzet om brandweerzorg te leveren en vergt
een versterking van het projectmatig werken om de beschikbare capaciteit gericht in te zetten en de
inspanningen nader te prioriteren.

8. Implementatie en communicatie
Voor definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur op 31 maart 2015 worden de burgemeesters
verzocht het Korpsbeleidsplan te bespreken met hun gemeenteraden. Door Brandweer Hollands
Midden zal hiervoor een bespreeknotitie worden aangeleverd. Ter ondersteuning van de bespreking
in de gemeenteraden worden een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd voor
gemeenteraden (per district). Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in januari a.s.
Definitieve vaststelling van het Korpsbeleidsplan kan hierna plaats vinden in de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 31 maart 2016
Bovenstaand traject loopt gelijk met het traject van bespreking met de gemeenteraden van het
Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidsregio (conform artikel 14 Wet veiligheidsregio’s).

9. Bijlagen
1.

Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden

10. Historie besluitvorming
1.

Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) (Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2014)
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1 Voorwoord
1.1 Voorwoord portefeuillehouder Brandweer Dagelijks Bestuur
Op weg naar een modern brandweerkorps
In januari 2009 namen we als bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden het besluit om
de brandweer te regionaliseren. Deze nieuwe organisatie was per 1 januari 2011 een feit. Met
deze organisatieverandering beoogden we tegen aanvaardbare kosten beter te kunnen
voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van brandweerzorg.
Inmiddels bestaat de nieuwe organisatie vijf jaar en kunnen we concluderen dat we onze
doelen hebben behaald. Brandweer Hollands Midden staat er! Vijf jaar lang is er hard gewerkt
om de basis op orde te krijgen, terwijl de hulpverlening en dienstverlening onverstoord is
doorgegaan. Dat verdient een groot compliment.
Maar de organisatieversterking gaat verder. In dit eerste Korpsbeleidsplan zijn de doelen
opgenomen voor de periode 2016 – 2018. In die periode zal uitvoering gegeven worden aan
de bezuinigingsvoorstellen uit het programma Meer-Anders-Minder en zullen risico’s en
maatregelen beter in balans worden gebracht. Daarmee ontstaat een modern
brandweerkorps, goed voorbereid op de risico’s in ons gebied en goed in verbinding met de
andere organisaties binnen het veiligheidsdomein.
Namens het bestuur van de veiligheidsregio wens ik de commandant en alle medewerkers en
vrijwilligers veel succes bij de realisatie van deze nieuwe doelen.

Gert-Jan Kats
Portefeuillehouder Brandweer Dagelijks Bestuur

1.2 Voorwoord regionaal commandant
We zijn onderweg
Bij de brandweer sta je er nooit alleen voor. Dat geldt voor ons optreden op straat, maar ook
bij al onze andere werkzaamheden. De afgelopen vijf jaar zijn we als brandweerkorps, als
partner binnen de veiligheidsregio én als individuele collega’s gegroeid en hebben we
Brandweer Hollands Midden opgebouwd. Een prestatie om trots op te zijn!
We zijn onderweg, maar we zijn er nog niet. In dit eerste Korpsbeleidsplan hebben we voor de
komende drie jaar een aantal belangrijke doelen geformuleerd. Deze doelen zijn gebaseerd
op het feit dat onze samenleving, onze organisatie en ons brandweervak niet stil staan. Het
realiseren van deze doelen vraagt van iedereen grote inspanningen. Daar zullen we als
brandweerkorps onze schouders onder moeten zetten. Als ik zie welke prestaties we de
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afgelopen vijf jaar hebben geleverd, ben ik vol vertrouwen dat we deze klus gaan klaren met
elkaar.
Dit Korpsbeleidsplan is dus niet voor niets in de we-vorm geschreven. Van Bollenstreek tot
Krimpenerwaard. Van vrijwilliger tot beroeps. Van repressie tot administratie. Van regionaal
commandant tot aspirant-manschap. Wij zijn Brandweer Hollands Midden. En we zijn
onderweg.

Henk Meijer
Regionaal commandant
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2 Samenvatting
Op 1 januari 2011 is Brandweer Hollands Midden opgericht. De afgelopen vijf jaar hebben we
hard gewerkt aan het opbouwen van onze nieuwe brandweerkorps. Nu we de basis op orde
hebben kunnen we naast de implementatie van de plannen uit de kadernota Meer-AndersMinder (MAM) nieuwe doelen stellen onderweg naar een modern brandweerkorps. Hiervoor
hebben we een korpsbeleidsplan 2016 – 2018 opgesteld dat de titel draagt We zijn onderweg.
Dit is tevens ons eerste meerjarenbeleidsplan.
Op basis van het (brand)risicobeeld van ons verzorgingsgebied en een aangescherpte missie
en visie willen we in de beleidsplanperiode het volgende bereiken:
We hebben als Brandweer Hollands Midden de basis op orde. Dat geeft ons de gelegenheid
om, naast de implementatie van de MAM-plannen, nieuwe doelen te stellen onderweg naar
een modern brandweerkorps. Hierbij houden we ook rekening met de trends en
ontwikkelingen die we zien in de wereld om ons heen. In de beleidsplanperiode werken we
aan de volgende doelen:











We werken meer risicogericht
We stimuleren (zelf)redzaamheid
We stemmen de materieel- en personeelssterkte af op de risico’s
We introduceren innovatieve werkwijzen
We optimaliseren de dekking en de specialismeverdeling
We introduceren persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve
personeel
We werken slim samen binnen Brandweer Nederland
We werken informatiegestuurd
We verbeteren ons planmatig werken
We investeren in onze medewerkers

Om deze doelen te realiseren hebben we in het korpsbeleidsplan concrete plannen
(brandweervakinhoudelijk en bedrijfsvoering) geformuleerd. De uitvoering van ons
korpsbeleidsplan leidt tot een kostenniveau dat overeenkomt met de afgesproken
Cebeonnorm. Hiermee is het financieel kader vastgelegd tot en met 2018, tevens de periode
van ons korpsbeleidsplan.
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3 Inleiding
Sinds 1 januari 2011 bestaat Brandweer Hollands Midden. In de achterliggende vijf jaren
hebben we via Korpsjaarplannen gestuurd op de ontwikkeling van ons nieuwe
brandweerkorps. De nadruk lag hierbij op het op orde krijgen van de basis en het opstellen
van de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM), waarin onze plannen zijn opgenomen om te
kunnen voldoen aan de Cebeon-taakstelling.
Nu de basis op orde is en de kadernota MAM bestuurlijk is vastgesteld gaan we op weg om
vorm en inhoud te geven aan de implementatie van deze kadernota en het doorontwikkelen
van ons brandweerkorps. Hierbij houden we rekening met de ontwikkelingen in het
brandweervak en de wereld om ons heen. Dit gaan we doen op basis van dit
meerjarenbeleidsplan. Dit plan is tevens ons eerste meerjarenbeleidplan.
Ons beleidsplan kent een periode van drie jaar: van 2016-2018. Deze periode is bewust
gekozen, omdat in deze periode de implementatie plaatsvindt van de kadernota MAM. We
blijven binnen de afgesproken financiële Cebeon-kaders zoals deze gelden tot en met 2018.
Bij de totstandkoming van dit beleidsplan hebben we onder meer de gemeenteraden
geconsulteerd. Zowel vooraf via een presentatie per gemeenteraad/raadscommissie, als
achteraf via vier bijeenkomsten voor gemeenteraden in de regio. Hiermee, maar ook via het
bestuurlijk vastgestelde Dekkingsplan, hebben we invulling gegeven aan artikel 3.a van de
Wet veiligheidsregio’s. De resultaten van deze consultaties zijn verwerkt in dit
Korpsbeleidsplan.
We hebben het Korpsbeleidsplan beknopt en krachtig geformuleerd. Hiermee komen we
tegenmoet aan de wensen van ons bestuur en onze medewerkers. Het gaat immers niet om
de woorden, maar om de daden die we de komende jaren verrichten onderweg naar een
modern brandweerkorps.
Leeswijzer
Dit beleidsplan begint met een terugblik op de eerste vijf jaar en de huidige staat van ons
brandweerkorps (hoofdstuk 4).
Vervolgens duiden we het (brand)risicobeeld van onze regio, dat het uitgangspunt vormt voor
onze taakoefening (hoofdstuk 5).
Bij deze taakuitoefening zijn onze missie, visie, kernwaarden en besturingsfilosofie leidend
(hoofdstuk 6).
Wat we willen bereiken in deze beleidsperiode beschrijven we aan de hand van zes
samenhangende thema’s (hoofdstuk 7).
Hoe we dit gaan doen, maken we vervolgens concreet (hoofdstuk 8).
Naast deze brandweer vakinhoudelijke onderwerpen gaan we ook in op de bedrijfsmatige
randvoorwaarden om onze voornemens te realiseren (hoofdstuk 9).
Tot slot gaan we in op het huidige en toekomstige financiële kader voor het leveren van
brandweerzorg in onze regio. Ook beschrijven we hoe we uitvoering geven aan dit
Korpsbeleidsplan (hoofdstuk 10).
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4 Hoe kijken we terug op onze eerste vijf jaar
Op 1 januari 2011 is ons nieuwe brandweerkorps opgericht. Op basis van het organisatieplan
zijn de brandweren van 24 gemeenten en het bureau van de toenmalige regionale brandweer
‘as-is’ geïntegreerd binnen Brandweer Hollands Midden. Per 1 januari 2014 is ook de
brandweer van de gemeente Katwijk hiervan deel gaan uitmaken. Wij leveren dus de
brandweerzorg in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden.
De start is zeker niet gemakkelijk geweest. We beschikten, als nieuw brandweerkorps,
bijvoorbeeld niet over essentiële bedrijfssystemen en -processen die afgestemd waren op de
omvang van ons nieuwe korps. Maar ook binnen onze (brandweer-) processen en middelen
was geen sprake van harmonisatie en standaardisatie. De overgang van een kleine,
overzichtelijke en nabije organisatie, naar een groot brandweerkorps met veel medewerkers
(met verschillende achtergronden: vrijwilligers, beroeps- en kantoormedewerkers), veel
locaties (47) en ‘langere lijnen’ was wennen voor iedereen.
In de periode voor de regionalisering, maar zeker ook in de periode daarna, is veel
geïnvesteerd in het nieuwe brandweerkorps: door medewerkers, leidinggevenden,
medezeggenschap, gemeenten (als ‘achterlatende organisaties’) en het bestuur van de
veiligheidsregio. Dankzij deze inspanningen hebben we onze taken onverstoord kunnen
blijven uitvoeren, ondanks de opbouw van ons nieuwe brandweerkorps. Voor een overzicht
van onze prestaties verwijzen we naar de bijlagen.
Vijf jaar na de start van de Brandweer Hollands Midden mag geconcludeerd worden dat we
een stevige basis hebben gelegd, van waaruit doorontwikkeld kan worden (zie de
Korpsjaarplannen 2012, 2013, 2014 en 2015). Deze doorontwikkeling is op een aantal punten
gewenst en noodzakelijk. Niet alleen vanuit financieel oogpunt (Cebeon-taakstelling), maar
ook vanuit de noodzakelijke versterking van de samenhang binnen onze interne
werkprocessen. In de kadernota MAM (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 14
november 2014; zie bijlage) hebben we hiervan al een eerste doorkijkje gegeven.
Ondertussen hebben we al enkele belangrijke interne versterkingstrajecten afgerond, of zijn
deze in uitvoering. Zo is de digitale bereikbaarheidskaart (DBK) operationeel en is het project
Facilitair 2.0 (versterking facilitaire ondersteuning) afgerond. Verder zijn we goed onderweg
met het project Communicatie 2.0 (versterking interne communicatie) en de harmonisering
van de ademluchtapparatuur en –werkplaatsen. We beginnen aan de uitvoering van de
projecten Vakbekwaamheid 2.0 (versterking vakbekwaamheid) en Digitaal werken. Recent is
een medewerkersonderzoek uitgevoerd en we gaan aan de slag met de
onderzoeksresultaten.
De ervaringen uit de afgelopen jaren op het gebied van samenhang en samenwerking,
werkdruk, risicogerichtheid en de plannen uit de kadernota MAM zijn belangrijke input voor de
doorontwikkeling van ons korps. In dit eerste Korpsbeleidsplan doen we concrete voorstellen
voor het doorontwikkelen van ons brandweerkorps.
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5 Hoe ziet ons (brand)risicobeeld eruit
Het (brand)risicobeeld is maatgevend voor onze taakuitvoering, organisatie en inrichting.
Hiervoor hebben we onderstaande samenvattende risicoanalyse van ons verzorgingsgebied
opgesteld.
Bewoners en objecten
Ons verzorgingsgebied heeft een grondoppervlakte van 786 km2, er wonen ruim 770.000
inwoners en is bebouwd met circa 390.000 gebouwen. De noordkant van het gebied is dichter
bevolkt en bebouwd dan de zuidkant. De helft van het aantal inwoners woont op een kwart
van het grondgebied: het stedelijk gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en Bollenstreek.
Daarnaast is er in dit gebied met name in de zomermaanden een extra toestroom van
toeristen naar de kustgemeenten. In de rest van de regio, een overwegend landelijk /
agrarisch gebied (voor een groot deel onderdeel van het Groene Hart), bevinden zich twee
stedelijke gebieden: rondom Alphen aan den Rijn en Gouda.
Meldingenfrequentie
We handelen op jaarbasis ongeveer 8000 meldingen af. Circa 3000 meldingen hiervan zijn
OMS-meldingen (automatische brandmeldinstallaties). In 95% van deze meldingen betreft het
loos alarm. De afgelopen jaren zijn we er in geslaagd het aantal OMS-meldingen substantieel
terug te brengen. Hiermee gaan we ook de komende jaren verder. De meldingenfrequentie
hangt nauw samen met de bebouwings- en bevolkingsdichtheid. De helft van het aantal
incidentmeldingen is afkomstig uit het stedelijk gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en
Bollenstreek.
Basisbrandrisico’s en basisbrandweerzorgniveau
Dagelijks rukken we een aantal keer uit naar kleine branden zoals keukenbranden,
schoorsteenbranden, autobranden, afvalbranden etc. Door snel ingrijpen voorkomen we in die
situaties vaak erger. Veelal is er geen sprake van letsel en is de (zaak)schade beperkt. Dit
type brandrisico, dat overal binnen onze regio bestaat, zal niet verder worden gekwalificeerd
of gekwantificeerd. Daarnaast schieten we te hulp bij zeer uiteenlopende typen ongevallen.
Deze inzetten worden onder de noemer technische hulpverlening geschaard. Ook deze
risico’s zullen niet verder worden gekwalificeerd of gekwantificeerd. Vanuit een bepaald
basisbrandweerzorgniveau moeten we reageren op meldingen die voortkomen uit de hiervoor
omschreven basisrisico’s.
Aandachtspunten brandrisico’s
Onze aandachtsgebieden voor brandrisico’s zijn de monumentale binnensteden van Gouda,
Leiden en Schoonhoven.
Het duin- en bosgebied in de gemeenten Katwijk en Noordwijk is dunbevolkt, maar wordt wel
vanwege het recreatieve gebruik (campings e.d.) aangemerkt als een bijzonder brandrisico, in
het bijzonder in perioden van droogte.
De Groene Harttunnel in het tracé van de Hogesnelheidslijn is een bijzonder object vanwege
de ondergrondse ligging en de beperkte ontvluchtingsmogelijkheden in geval van calamiteiten
in de tunnel.
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Een fors aantal objecten binnen het verzorgingsgebied is voorzien van een rieten kap.
Jaarlijks ontwikkelen enkele branden in rietgedekte panden zich tot grote branden vanwege
de moeilijke bestrijdbaarheid van dit brandtype.
Aandachtpunten andersoortige risico’s
Ons optreden bij incidenten anders dan brand wordt technische hulpverlening genoemd. Dit
optreden kunnen we verder specificeren:
- optreden bij (verkeers)ongevallen;
- optreden bij waterongevallen;
- optreden bij ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen;
- optreden bij het bestrijden van de gevolgen van storm en extreme neerslag.
Het verkeersongevallenrisico is gespreid over de gehele regio. Het snelwegtracé Gouda –
Nieuwerkerk aan den IJssel valt op vanwege de hoge ongevalsfrequentie.
De regio wordt doorsneden door diverse spoorwegen, inclusief het tracé van de
Hogesnelheidslijn.
Het waterongevalrisico strekt zich vanwege het waterrijke karakter van de regio over het
gehele verzorgingsgebied. De scheepvaartrisico’s beperken zich tot de risico’s die verbonden
zijn aan pleziervaart en binnenvaart.
Aandachtgebieden voor wat betreft ongevallen met chemicaliën zijn de snelwegen en
spoorwegtracé’s (vervoer gevaarlijke stoffen) en de BRZO- en ARIE-inrichtingen. Dit risico is
gespreid over de gehele regio. De ongevalsfrequentie van dit type ongevallen is laag.

In de kadernota MAM is al rekening gehouden met dit (brand)risicobeeld. De uitwerking van
de plannen in deze kadernota vindt plaats in dit Korpsbeleidsplan. Het (brand)risicobeeld is
leidend bij eventuele aanvullende voorstellen.
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6 Waar staan we voor als Brandweer Hollands Midden
6.1 Missie, visie en kernwaarden
De taken van de brandweer zijn vastgelegd in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s. Deze
taken willen we zo goed mogelijk uitvoeren. Hoe we dat doen en wat we daarbij belangrijk
vinden naar zowel burgers, bestuur als elkaar, staat beschreven in onze missie, visie en
kernwaarden.
Onze missie geeft aan waar we voor staan en waar we voor gaan als Brandweer Hollands
Midden.
Onze missie is:
Brandweer Hollands Midden bevordert (brand)veiligheid.

Onze visie geeft aan op welke wijze we invulling geven aan onze missie.
Onze visie is:
We kennen de (brand)risico’s in ons gebied.
Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de
brandweer.
Daarvoor staan we 24 uur per dag paraat met moedige, vakbekwame mensen en
bedrijfszeker materieel.
Ons werk doen we in nauwe samenwerking met onze hulpverleningspartners, inwoners
en bedrijven.

Binnen ons brandweerkorps hebben we vijf kernwaarden. Deze kernwaarden, die zijn afgeleid
van onze missie en visie, geven aan wat we belangrijk vinden bij onze taakuitvoering: zowel
naar burgers en bestuur, als ook naar elkaar binnen ons brandweerkorps. Hierop zijn we
aanspreekbaar en hierop spreken we elkaar aan.
Onze vijf kernwaarden gelden voor het gehele brandweerkorps: primaire én ondersteunende
processen, vrijwilligers, beroeps- én kantoor-medewerkers. En van regionaal commandant tot
aspirant-manschap. Samen zijn we binnen Brandweer Hollands Midden:
Risicogericht
Ons werk begint bij risico’s. We kennen daarom de risico’s in onze regio en binnen ons korps.
We duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen voor ons verdere handelen.
Moedig
Ons werk vergt moed. We stellen daarom hoge eisen aan onze mensen, zodat zij in elke
situatie een goede afweging kunnen maken en daarvoor ook kunnen en durven staan. We zijn
integer en daadkrachtig in ons handelen.
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Vakbekwaam
Ons werk vraagt om vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat we ons vak verstaan en dit
onder alle omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn deskundig in ons handelen.
Bedrijfszeker
Ons werk is riskant. We vragen daarom veel van onze mensen en ons materieel. We moeten
er staan en het moet het doen als het nodig is. We zijn betrouwbaar in onze afspraken.
Samenwerkend
Ons werk kunnen we niet alleen. We zoeken daarom partners binnen en buiten ons korps en
gebruiken hun kennis en kunde om onze gezamenlijke doelen te realiseren. We zijn
behulpzaam naar onze burgers en onze partners.

6.2 Besturingsfilosofie
Onze besturingsfilosofie geeft aan op welke wijze ons brandweerkorps wordt aangestuurd en
wat we hierbij belangrijk vinden. Ons besturingsmodel is hiervan afgeleid.
We zijn een professionele organisatie
Iedere medewerker, van regionaal commandant tot aspirant-manschap, is ervoor
verantwoordelijk dat hij of zij bijdraagt aan een goede uitvoering van onze taken. Dit geldt ook
voor de eigen ontwikkeling en vakbekwaamheid.
We staan altijd paraat
Onze hulp kan ieder moment gevraagd worden. Om de paraatheid van onze vrijwillige
kazernes te kunnen waarborgen, is ondersteuning nodig door andere, vakbekwame
medewerkers. Hiermee wordt rekening gehouden bij de huisvesting van korpsonderdelen en
medewerkers. Het vraagt daarnaast ook flexibiliteit van zowel brandweerkorps als
medewerker om in voorkomende gevallen de paraatheid te ondersteunen.
We bieden ruimte
Centraal wat moet, lokaal wat kan. Kazernes zijn goed in staat om met de beschikbare
middelen en binnen de afgesproken kaders hun eigen zaken te regelen (de zelfstandige
kazerne). Dit is ook goed voor de binding van vrijwilligers.
We zijn resultaatgericht
Onze leidinggevenden zijn binnen de vastgestelde kaders verantwoordelijk en aanspreekbaar
op het realiseren van de vastgestelde doelen en resultaten. Zij geven het goede voorbeeld en
dragen de waarden van ons brandweerkorps uit in woord en daad.
We werken procesmatig
De brandweerketen en de brandweerprocessen kennen veel onderlinge afhankelijkheden.
Ons brandweerkorps is procesmatig ingericht met een onderscheid tussen primaire processen
(risicobeheersing en incidentbestrijding) en ondersteunende processen (operationele
voorbereiding en bedrijfsvoering).
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We zijn transparant
We zijn transparant over onze resultaten en kosten en leggen hierover verantwoording af. Met
onze planning- en controlcyclus zorgen we voor de jaarlijkse beleids- en begrotingsplanning
en –verantwoording. Hierin is ook aandacht voor evaluaties en verbeterplannen met als doel
het bevorderen van de (brand)veiligheid.
We zijn onderdeel van VRHM
Ons brandweerkorps is een onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden en fungeert in
feite als werkorganisatie van deze gemeenschappelijke regeling. We zijn een betrouwbare
samenwerkingspartner binnen de veiligheidsregio.

Deze besturingsfilosofie vertalen we in deze beleidsperiode in een herzien besturingsmodel.
Maar we realiseren ons dat een brandweerkorps veel meer is dan filosofieën en modellen.
Brandweerwerk is mensenwerk! Met onze 1400 medewerkers geven we hier dagelijks
uitvoering aan.
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7 Wat willen we bereiken in de periode 2016-2018
We hebben als Brandweer Hollands Midden de basis op orde. Dat geeft ons gelegenheid om,
naast de implementatie van de MAM-plannen, nieuwe doelen te stellen onderweg naar een
modern brandweerkorps. Hierbij houden we ook rekening met de trends en ontwikkelingen die
we zien in de wereld om ons heen. In de beleidsperiode 2016 – 2018 willen we het volgende
bereiken:
We werken meer risicogericht
De afgelopen decennia is het beeld ontstaan dat de overheid verantwoordelijk is voor het
organiseren of afdwingen van veiligheid en dat alle risico’s beheerst kunnen worden.
Inmiddels zien we het besef groeien dat volledige beheersing van risico’s een onjuist beeld en
een irreële verwachting is van de rol en het vermogen van de overheid. Daarom heeft het
huidige systeem – met de nadruk op regels – een herijking nodig: van regelgericht naar
risicogericht en risicobeïnvloeding. We gaan als brandweerkorps meer accent geven aan het
bevorderen van veiligheid in plaats van aan het voorkomen van onveiligheid. Samen met onze
partners spannen we ons in om meer veiligheidswinst te behalen door een optimale
combinatie te vinden van heldere regels en handhaving, beïnvloeding van gedrag en het
verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat we de risico’s in
onze regio en binnen ons brandweerkorps goed kennen. Pas dan kunnen we gericht inzetten
op de risico’s die er echt toe doen.
We stimuleren (zelf)redzaamheid
De verzorgingsstaat heeft plaatsgemaakt voor de participatiesamenleving. Die
participatiesamenleving: een samenleving waarin van de burgers verwacht wordt dat ze zelf
verantwoordelijkheid nemen en een actieve bijdragen leveren aan maatschappelijke
processen. Vanwege het feit dat gemeenten de achterliggende jaren forse bezuinigingen
moesten doorvoeren, is de ontwikkeling van de participatiesamenleving nadrukkelijk in gang
gezet. Er wordt onder andere beoogd om zoveel mogelijk mensen (in het bijzonder mensen
met beperkingen) zo lang mogelijk bij te laten dragen aan hun eigen zorg en welzijn. Deze
ontwikkeling zorgt voor nieuwe risico’s en nieuwe eisen aan de dienstverlening van de
brandweer. We gaan aan de slag met een nieuw producten- en dienstenpakket, met name op
het gebied van brandveilig leven, als antwoord op deze nieuwe risico’s.
We stemmen de materieel- en personeelssterkte af op de risico’s
Risico’s veranderen door de jaren heen. Sommige risico´s verkleinen door betere
beheersingsmethoden, maar er ontstaan ook nieuwe risico´s. Ook
incidentbestrijdingstechnieken veranderen. Daarom bewaken we voortdurend dat de
materieel- en personeelssterkte in evenwicht blijft met de geïnventariseerde risico´s (zie ook
ons (brand)risicobeeld). Na de regionalisering is al het materieel en personeel van de
gemeentelijke brandweren as is overgegaan naar ons nieuwe brandweerkorps. Binnen het
programma MAM (2014) is kritisch gekeken naar welke materieelsterkte passend is bij de
huidige risico´s binnen ons brandweerkorps. We gaan nu aan de slag met de uitvoering van
de voorstellen voor uitfasering van materieel dat niet langer noodzakelijk is en met de
aanschaf van ontbrekend materieel. Hierop passen we navenant onze personeelsformatie
aan.
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We introduceren innovatieve werkwijzen
De samenleving verandert en de brandweer moet mee veranderen. Maar traditionele
werkwijzen passen niet altijd meer bij nieuwe problemen en uitdagingen. Ook zijn in bepaalde
opzichten de organisatorische en financiële grenzen van wat de brandweer aan kan bereikt.
Dit speelt onder meer op het gebied van bluswatervoorziening, waar de komende jaren
veranderingen gaan plaatsvinden die van grote invloed zijn op ons werk. Daarom moeten we
aan de slag met nieuwe technologieën, nieuwe diensten, nieuwe producten en nieuw
materieel.
We optimaliseren de dekking en de specialismeverdeling
We leveren basisbrandweerzorg vanuit 47 kazernes op basis van operationele grenzen. De
opkomsttijden gaan we meer risicogericht beschouwen. Het huidige regelgerichte systeem
doet geen recht aan het feit dat kwaliteit van brandweerzorg meer is dan snel ter plaatse
komen. We gaan de risico’s in ons verzorgingsgebied systematisch inventariseren en afwegen
welke opkomsttijden daarbij realistisch en aanvaardbaar zijn (uitvoering landelijk project
RemBrand).
Samen met de buurregio’s gaan we de dekking aan de randen van de regio verder
optimaliseren. Daarnaast verrichten we vanuit een groot aantal kazernes specialistische
taken. Door de aanpassing van de materieelsterkte, de introductie van nieuwe specialismen
en de voorgenomen samenvoeging van kazernes (Leiden-Noord, Leiderdorp, Oegstgeest)
wordt de specialismeverdeling bekeken en zo optimaal mogelijk gespreid.
We introduceren persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het
repressieve personeel
Ons huidige oefenprogramma is activiteitengericht. Per oefenmoment moet iedereen dezelfde
zaken oefenen. We gaan dit doorontwikkelen tot een systeem van meer resultaatgericht
oefenen: die zaken oefenen die individueel en als team nog niet voldoende beheerst worden.
Op basis van het (brand)risicobeeld zal er ook meer specifieke aandacht zijn voor de risico’s
in het eigen verzorgingsgebied. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren door en leidt tot
een vermindering van de oefenbelasting.
We werken slim samen binnen Brandweer Nederland en de Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO)
Inmiddels zijn alle gemeentelijke brandweren in ons land ondergebracht in totaal 25 regionale
brandweerkorpsen. Gelijktijdig ontstond ook een nieuwe brancheorganisatie: Brandweer
Nederland. Binnen deze brancheorganisatie wordt kennis gebundeld en worden nieuwe
producten en diensten ontwikkelt voor de regionale brandweerkorpsen. Wij leveren hieraan
onze bijdrage. Deze nieuwe basis geeft ons nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Ieder
brandweerkorps moet zich voorbereiden op vaak voorkomende incidenten. Maar op de weinig
voorkomende incidenten is dat vaak inefficiënt en ontbreekt de kennis en kunde om dat goed
te doen. Op basis van risico-inventarisatie en –evaluatie wordt gekeken hoe expertise en
bijzonder materieel in Nederland optimaal verspreid wordt (bijvoorbeeld landelijk specialisme
technische hulpverlening, STH). We werken daaraan mee omdat we er van overtuigd zijn dat
dat ons sterker en minder kwetsbaar maakt.
Daarnaast komt in deze beleidsplanperiode de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) uit de
startblokken. We zullen in de voorbereiding hierop constructief samenwerken met deze
nieuwe partner binnen het hulpverleningsdomein.
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We werken informatiegestuurd
Nieuwe mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie veranderen de wereld.
Informatiedeling gaat steeds sneller, apparatuur wordt kleiner en mobieler en de hoeveelheid
beschikbare gegevens groeit exponentieel. Informatietechnologie is vandaag de dag een
nutsvoorziening geworden. Van de verschillende overheidsorganisaties wordt
ketensamenwerking verwacht, waarbij gebruik wordt gemaakt van betrouwbare en moderne
informatiesystemen. We zetten deze ontwikkeling in om meer informatiegestuurd te gaan
werken. Daarom werken we eraan om binnen onze brandweerorganisatie de juiste informatie
op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen.
We verbeteren ons planmatig werken
Ons brandweerkorps kent in deze beleidsplanperiode een grote veranderagenda. Dit vraagt
om het zorgvuldig bewaken van volgorde en samenhang, op basis van plannen en
planningen. We verbreden daarom onze planning- en controlcyclus, zodat naast de financiën
inzicht en overzicht bestaat over de voortgang van de realisatie van onze plannen waaronder
dit korpsbeleidsplan.
We investeren in onze medewerkers
Alle bovengenoemde veranderingen vragen veel van onze medewerkers. Nieuwe werkwijzen,
nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe technologieën. De kennis en ervaring uit het
verleden is niet altijd meer passend bij onze nieuwe opgaven. Daarom gaan we onze
medewerkers beter toerusten op dit nieuwe tijdperk. Hierbij hoort ook dat we hen
communicatiever maken en daarmee de interne en externe communicatie van ons
brandweerkorps.

Bovenstaande doelen, onderweg naar een modern brandweerkorps, werken we nader uit in
de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 8 doen we dat voor onze brandweer-vakinhoudelijke
plannen. In hoofdstuk 9 doen we dat voor onze bedrijfsvoeringsplannen.
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8 Hoe zien onze plannen eruit voor de periode 2016-2018
In het vorige hoofdstuk hebben we omschreven wat we willen bereiken in de periode 20162018. In dit hoofdstuk benoemen we hoe we dat gaan doen, onderweg naar een moderne
brandweerkorps. Per onderwerp geven we hierbij aan: wat we gaan doen, hoe we dat gaan
doen en wanneer we dat bereikt hebben. Het gaat hierbij om onze brandweer-vakinhoudelijke
plannen. De plannen met betrekking tot de bedrijfsvoering komen in het volgende hoofdstuk
aan de orde.
In de Korpsjaarplannen 2016, 2017 en 2018 werken we deze plannen nader uit en monitoren
we de verdere uitvoering. Op basis hiervan koppelen we de voortgang terug aan ons bestuur.
De plannen die uitgewerkt worden op basis van de kadernota MAM worden als zodanig
vermeld.
Wat gaan we doen?

Hoe pakken we dat aan?

Herijken producten en
dienstenpakket
risicobeheersing op basis van
“visie op risicobeheersing
Hollands Midden” (2014: meer
accent op bevorderen van
veiligheid ten opzichte van
voorkomen van onveiligheid
(besluit MAM)

We ontwikkelen een nieuw
takenpakket waarbinnen twee
sporen te onderscheiden zijn,
te weten:
 producten en diensten
gericht op het nemen van
de verantwoordelijkheid
voor de eigen veiligheid
en het stimuleren van
brandveilig gedrag.
(doelgroepen-benadering;
brandveilig leven);
 producten en diensten
gericht op duiden van
gevolgen en het
aandragen van
handelingsperspectieven
op basis van
geïnventariseerde risico’s.
Risicobeheersing fungeert als
poortwachter van het
verzorgingsgebied. Nieuwe
ontwikkelingen in ons gebied
worden hier als eerste
gesignaleerd en beoordeeld
op restrisico’s en de gevolgen
voor de risico-opleverende
partij en het optreden van de
incidentbestrijdingsorganisatie. Indien
noodzakelijk worden binnen
de brandveiligheidsketen
specifieke bestrijdings-

Verstevigen van de
brandveiligheidsketen
(risicobeheersing – operationele
voorbereiding –
incidentbestrijding)
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Wanneer hebben we dat
bereikt?
We werken de “visie op
risicobeheersing Hollands
Midden” in samenspraak met
gemeenten en
omgevingsdiensten uit in een
uitgangspuntendocument dat
bestuurlijk wordt vastgesteld
(2016) en vertalen die door in
een nieuw producten- en
dienstenpakket en
bijbehorende formatie (2017).
Implementatie vindt plaats in
2018.

We stellen een werkproces
vast waarin de samenwerking
en samenhang binnen de
brandveiligheidsketen is
uitgewerkt (2016). Borging
vindt plaats binnen ons
kwaliteitszorgsysteem (2018).
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Wat gaan we doen?

Realiseren van een toekomstbestendige en (kosten)efficiënte
bluswatervoorziening, in
samenspraak met gemeenten
en drinkwaterleidingbedrijven

Realiseren van een effectief en
efficiënt
vakbekwaamheidsprogramma
voor
beroepsbrandweermedewerkers
en vrijwilligers
(besluit MAM)

Efficiënter beschikbaar stellen
van operationele informatie op
basis van nieuwe
(informatie)technologische
ontwikkelingen

Versterken van het lerend
vermogen

Hoe pakken we dat aan?
maatregelen ontwikkeld en
geïmplementeerd.
De levering van bluswater via
brandkranen op het
drinkwaterleidingnet staat
onder druk. We brengen
daarom systematisch onze
bluswaterbehoefte op basis
van de aanwezige risico’s in
kaart. Dit zetten we af tegen
de beschikbare
mogelijkheden (o.a.
drinkwaternet, open water,
tankwagens) en maken
voorstellen op basis waarvan
dit veilig, effectief en
(kosten)efficiënt kan worden
vormgegeven.
Op basis van een
vastgestelde visie (2015)
herontwerpen we de
werkprocessen rondom
opleiden en oefenen.
Kenmerkend elementen in
deze visie is het ontwikkelen
van een persoonlijk
vakbekwaamheidsprogramma
per medewerker, gebaseerd
op de operationele functie, de
aard van het
verzorgingsgebied en de
competenties van de
medewerker.
We gaan werken met digitale,
gebruiksvriendelijke
planvormingsproducten en
zorgen er voor dat
beschikbare operationele
informatie tijdig bij de juiste
persoon op elke plek benut
kan worden.
We verbeteren het
evaluatieproces en zorgen dat
lessen worden geborgd op de
plaatsen waar het
noodzakelijk is. Daarnaast
brengen we meer verbinding
aan tussen onderzoek en
kennisontwikkeling en
vertalen relevante
ontwikkelingen naar adviezen
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Wanneer hebben we dat
bereikt?

Om dit te bereiken hebben we
onze bluswaterbehoefte in
2017 – op basis van een
brandbestrijdingsfilosofie –
vastgesteld.
Uiterlijk in 2018 hebben we
een projectplan hoe we samen
met gemeenten en betrokken
partners gaan komen tot een
(kosten)efficiënte invulling van
de bluswaterlevering.

Op basis van het projectplan
Vakbekwaamheid 2.0 vinden
in 2016 de voorbereidingen
plaats. Met ingang van 2017
starten we met het nieuwe
vakbekwaamheidsprogramma.

In 2016 stellen we een
samenhangende visie en
informatiearchitectuur op.
Deze wordt vanaf 2017
geïmplementeerd.

In 2016 zijn de verbeteringen
van het evaluatieproces
geïmplementeerd en is er
meer ruimte voor evalueren. In
2017 is er een basis voor
kennis ontwikkeling en maken
we een stap als lerende
organisatie.
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Wat gaan we doen?

Aanpassen inzetbehoefte als
gevolg van de oprichting van de
Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO)

Uitfaseren niet-noodzakelijk
materieel
(besluit MAM)

Verbeteren
arbeidsomstandigheden
(waaronder arbeidshygiëne)

Hoe pakken we dat aan?
voor onze
brandweerorganisatie.
Vanaf 2017 zal de LMO
operationeel zijn. In verband
hiermee moeten de
uitrukvoorstellen van de
brandweer in heel Nederland
worden gestandaardiseerd.
We zijn hier in belangrijke
mate afhankelijk van de
voortgang op landelijk niveau.
In het kader van het
programma MAM (2014) heeft
een herijking plaatsgevonden
van de materieelsterkte. Op
basis van dit besluit gaan we
vijf tweede tankautospuiten,
acht personeelmateriaalwagens en vijf
hulpverleningsvoertuigen
uitfaseren en zeven
tankautospuiten centraliseren
voor onderhoud en
oefeningen. Om dit te
bereiken zullen we eerst,
indien noodzakelijk,
vervangende voertuigen en
materiaal aanschaffen en
werkwijzen aanpassen.
We gaan op basis van de uit
te voeren RIE inzicht krijgen
in de risico’s en de toe te
passen maatregelen.
Sinds kort zijn we ons op
basis van wetenschappelijke
onderzoeken bewuster
geworden van de mogelijke
gezondheidsgevaren als
gevolg van blootstelling aan
rookgasvervuiling na het
verlaten van het brandadres.
We zullen de risico’s
onderdeel maken van onze
arbeidsrisicoweging. Verder
zullen we meewerken aan de
implementatie van
maatregelen die hiervoor op
landelijk niveau worden
geformuleerd en zich
enerzijds richten op
gedragsaanpassing en
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Wanneer hebben we dat
bereikt?

De standaardisering van
uitrukvoorstellen zal in 2016
afgerond zijn. De overgang
van de GMK Hollands Midden
naar de LMO staat gepland na
2017.

Op basis van een vast te
stellen materieelplan (2015)
zal hieraan vanaf 2016
uitvoering worden gegeven.

We gaan methodisch onze
risico’s inventariseren,
prioriteren en aanpakken.
Arbeidshygiëne maatregelen
zijn daar onderdeel van.
We implementeren op korte
termijn best-practices (2016),
vooruitlopend op het
gereedkomen van een
landelijk plan van aanpak.
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Wat gaan we doen?

Invoeren specialistische teams
ten behoeve van werken op
hoogte, en rietkapbrandbestrijding (besluit MAM) en
technische hulpverlening

Werken met uitruk op maat
(besluit MAM)

Uitbreiding first responder-taak
(besluit MAM)

Hoe pakken we dat aan?
anderzijds op aanpassing van
brandweerkazernes.
We gaan, gezien ons
risicoprofiel, specialistische
teams voor rietkapbrandbestrijding invoeren. Deze
zullen om efficiency-redenen
worden gecombineerd met
nieuwe teams ten behoeve
van werken op hoogte.
Vanwege toegenomen
regelgeving op het gebied van
arbeidsveiligheid is ook
hieraan in de praktijk behoefte
ontstaan. Daarnaast nemen
we de uitvoering en
coördinatie op ons van het
landelijk op te zetten
specialistische team
technische hulpverlening
(STH).
Eerst worden de bijbehorende
werkwijzen ontwikkeld,
waarna we het benodigde
materiaal aanschaffen, het
specialisme toewijzen aan
kazernes en onze
medewerkers opleiden.
Op basis van nog te bepalen
incidenttypen, de mate van
paraatheid van kazernes en
de kazerneconfiguratie in de
desbetreffende omgeving
(beschikbaarheid
‘rugdekking’) gaan we werken
met uitruk op maat. Dit
betekent dat in sommige
gevallen met minimaal vier
personen kan worden
uitgerukt met het bestaande
materieel. Deze afwijking van
onze standaard werkwijze
vraagt om zorgvuldige
voorbereiding en draagvlak bij
onze medewerkers.
Op verzoek van de Regionale
Ambulancedienst breiden we
het aantal kazernes van
waaruit we first
respondertaken vervullen uit
van 13 naar 27. Hiermee
leveren we als brandweer een
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Wanneer hebben we dat
bereikt?

De implementatie, inclusief
een vakbekwaamheidstraject,
is afgerond in 2017.

We gaan een onderzoek
uitvoeren naar de
(on)mogelijkheden van uitruk
op maat (2016). Afhankelijk
van de resultaten hiervan
starten we in 2017 met de
implementatie.

We implementeren deze
taakuitbreiding op 14 kazernes
in 2016.
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Wat gaan we doen?

Nieuwbouw brandweerkazerne
Leiden-Noord
(besluit MAM)

Heroriënteren jeugdbrandweer

Uitvoeren visie op vrijwilligheid

Hoe pakken we dat aan?
belangrijke voorpostfunctie bij
reanimaties. Onze
medewerkers wordt
aanvullend opgeleid door de
RAV.
We gaan een nieuwe
brandweerkazerne bouwen
aan de Schipholweg in
Leiden, ter vervanging van de
brandweerkazernes LeidenGooimeerlaan, Leiderdorp en
Oegstgeest. Dit wordt een
hybride kazerne met een
beroeps- en
vrijwilligersbezetting. Naast de
begeleiding van de bouw
zetten we in op een soepele
overgang van onze
medewerkers waarbij
voorzien is in een effectieve
participatie van vrijwilligers
van de voormalige kazernes
Leiderdorp en Oegstgeest.
Op basis van de landelijke
visie jeugdbrandweer gaan
we ons heroriënteren op de
organisatie van onze
jeugdbrandweer.
Uitgangspunt voor ons is
hierbij dat de jeugdbrandweer
moet fungeren als kweekvijver
voor toekomstig
brandweerpersoneel.
In 2014 hebben we een visie
op vrijwilligheid vastgesteld.
Onze vrijwilligers zijn nu en in
de toekomst belangrijke
bouwstenen voor onze
repressieve capaciteit.
Daarom investeren we in hen
en hun omgeving. Belangrijk
uitgangspunt voor de
komende jaren is dat we
centraal doen wat moet, en
lokaal doen wat kan.
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Wanneer hebben we dat
bereikt?

We verwachten dat deze
nieuwe kazerne uiterlijk in
2018 operationeel is.

De heroriëntering is in 2016
afgerond.

In de visie op vrijwilligheid zijn
samenhangende actiepunten
geformuleerd die in de
beleidsplanperiode worden
uitgewerkt.
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9 Wat hebben we daarvoor nodig
In de vorige hoofdstukken hebben we omschreven wat we willen bereiken in de periode 20162018 en welke brandweer vakinhoudelijke plannen we hiervoor willen uitvoeren. In dit
hoofdstuk geven we aan welke randvoorwaardelijke plannen voor onze bedrijfsvoering
hiervoor noodzakelijk zijn, onderweg naar een moderne brandweerkorps. Per onderwerp
geven we hierbij wederom aan: wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen en wanneer we dat
bereikt hebben.
In de Korpsjaarplannen 2016, 2017 en 2018 werken we deze plannen nader uit en monitoren
we de verdere uitvoering. Op basis hiervan koppelen we de voortgang terug aan ons bestuur.
De plannen die uitgewerkt worden op basis van de kadernota MAM worden als zodanig
vermeld.
Wat gaan we doen?

Hoe pakken we dat aan?

Verbreden planning- en
controlcyclus

We verbreden de planning- en
controlcyclus met sturing op de
realisatie van onze plannen en
planningen uit onder andere ons
korpsbeleidsplan door middel
van jaarlijkse werkplannen.
Sinds 2011 verantwoorden we
per kwartaal onze prestaties aan
de gemeentebesturen. Op basis
van een evaluatie (2015) zullen
de prestatie-indicatoren worden
bijgesteld en zal de duiding
worden verbeterd om hiermee
aan de behoefte van de besturen
te voldoen.
Op basis van onze gedefinieerde
producten en diensten (2015)
geven we inzicht in onze
kwaliteit, kostenopbouw en
prestaties. Om toevallig
presteren te voorkomen, zal dit
worden geborgd in een
kwaliteitszorgsysteem.
Tot en met 2018 is het financiële
kader over de financiering van
de brandweerzorg vastgesteld.
Voor de periode hierna dienen
nieuwe afspraken gemaakt te
worden op basis van een
evaluatie van de huidige
systematiek (Cebeon-norm).

Doorontwikkelen prestatieindicatoren

Invoeren
kwaliteitszorgsysteem

Vaststellen
financieringssystematiek na
2018
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Wanneer hebben we dat
bereikt?
Vanaf 2016.

In 2016 wordt een nieuwe set
prestatie-indicatoren aan de
besturen voorgelegd.

Op basis van een visie op
kwaliteitszorg (2016) wordt een
kwaliteitszorgsysteem
ontwikkeld (2017) en
geïmplementeerd (2018). In dit
kader nemen we ook deel aan
de landelijke visitatie in 2016.
In 2016 wordt de nieuwe
financieringssystematiek voor
de periode 2019 – 2023
voorgelegd ter besluitvorming
aan het bestuur.
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Wat gaan we doen?

Hoe pakken we dat aan?

Implementeren versterken
facilitaire dienstverlening
(project Facilitair 2.0)

De facilitaire dienstverlening
vormt een levensader binnen
ons brandweerkorps. De
versterking van deze
dienstverlening is vormgeven via
het project Facilitair 2.0. Dit
project is weliswaar afgerond in
2015, maar de verdere
implementatie en werking dient
nog geborgd te worden.
Door middel van digitaal werken
gaan we met elkaar digitaal
samenwerken aan onze
gezamenlijke taken. Daarvoor
gaan we onze documentaire
informatievoorziening integreren
in onze informatiesystemen,
werkprocessen en organisatie.
Dit doen we door een
stapsgewijze aanpak op basis
van de inhoud van onze
processen, de inrichting van
onze organisatie en onze
informatiebehoefte. Onze
informatiesystemen worden
daarbij ingericht op basis van
afspraken over de benodigde
werkwijze, eenduidige
gegevensbronnen, vastgestelde
gegevensverzamelingen,
eenvoud, toegankelijkheid en
bereikbaarheid.
In het najaar 2015 hebben we
een eerste
medewerkersonderzoek laten
uitvoeren. De resultaten hiervan
zijn op het moment van schrijven
van dit beleidsplan nog niet
bekend. Op basis van de
resultaten gaan we
verbetervoorstellen opstellen. De
implementatie van deze
voorstellen wordt gemonitord.
Het project Communicatie 2.0
heeft vier actiepunten
opgeleverd: de organisatie
communicatiever maken,
overlegstructuren verbeteren,
interne communicatiemiddelen

Invoeren digitaal werken

Implementeren
verbetervoorstellen uit
medewerkersonderzoek

Implementeren versterken
interne communicatie
(project communicatie 2.0)
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Wanneer hebben we dat
bereikt?
In 2016 worden de
werkafspraken uit het project
Facilitair 2.0 geïmplementeerd
en wordt de werking geborgd
binnen ons brandweerkorps.

We stellen een visie op over
digitaal werken (2016), die we
aansluitend implementeren
(2017).

De verbetervoorstellen worden
in 2016 opgepakt. Halfjaarlijks
wordt over de voortgang
gerapporteerd.
Begin 2018 herhalen we het
medewerkersonderzoek.

In 2016 gaan we aan de slag
met de verbetervoorstellen op
basis van een plan van
aanpak.
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Wat gaan we doen?

Investeren in de verdere
ontwikkeling van onze
medewerkers
(besluit MAM)

Herzien organisatieplan
Brandweer Hollands Midden
(besluit MAM)

Versterken projectmatig
werken

Hoe pakken we dat aan?
verbeteren en duidelijkheid
geven over wie welke rol heeft in
de communicatie.
Onze organisatie staat aan de
vooravond van grote
veranderingen (verwoord in de
kadernota MAM en in dit
beleidsplan). Dit vraagt veel van
onze leidinggevenden en
medewerkers. Met behulp van
een veelzijdig
personeelsinstrumentarium
(competentie- en resultaatgericht
functioneren, beoordelen en
ontwikkelen, schouwen, werken
aan brede inzetbaarheid, tweede
loopbaanbeleid), zijn we met
elkaar in gesprek over
functioneren en persoonlijke
ontwikkeling. We investeren in
onze medewerkers zodat ze
kunnen voldoen aan nieuwe
eisen die aan hen worden
gesteld.
Op basis van de genoemde
ontwikkelingen binnen de huidige
organisatie wordt ons
organisatie-, formatie- en
locatieplan bijgesteld. Met name
de reductie van het aantal
leidinggevenden en de
herziening van het takenpakket
risicobeheersing vragen om een
herziening van de hoofdstructuur
en fijnstructuur van onze
organisatie. Dit dient in
samenhang met overige
ontwikkelingen binnen onze
organisatie uitgewerkt te worden.
De realisatie van onze
voornemens zal in belangrijke
mate projectmatig worden
aangepakt. Hiermee kunnen we
gericht en efficiënt capaciteit
toewijzen aan de te realiseren
plannen. De ontwikkeling van
eigen projectmanagementcapaciteit is daarvoor een
belangrijke voorwaarde.
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Wanneer hebben we dat
bereikt?

In 2016 verdiepen we onze
functionerings- en
beoordelingscyclus (F&B
cyclus) met specifieke
aandacht voor competentie- en
resultaatgericht werken. Het
2de loopbaanbeleid krijgt een
volwaardige plaats in de F&B
cyclus. We leveren nieuw
opleidingsbeleid op.
In 2016 en 2017 investeren we
in onze leidinggevenden zodat
zij beter zijn toegerust zichzelf
en hun team te leiden in het
realiseren van de nieuwe eisen
die aan hen worden gesteld.
In 2017 en 2018 investeren we
planmatig in de medewerkers
die te maken krijgen met
veranderende functie-eisen.
In 2016 nemen we een besluit
over de nieuwe hoofdstructuur.
Dit vormt, samen met de
herijking van de
takenpakketten en de visie op
leidinggeven, het uitgangspunt
voor de fijnstructuur (2017). In
2018 treedt het nieuwe
organisatie-, formatie- en
locatieplan in werking.

Binnen ons korps scouten we
medewerkers met talent voor
projectmanagement. Deze
zullen worden toegerust voor
deze taak (2016).
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10 Wat mag dat kosten
10.1 Financieel kader tot en met 2018
Het financiële kader voor ons Korpsbeleidsplan is vastgesteld in de kadernota Meer-AndersMinder (MAM) en de achterliggende afspraak bij de start van ons brandweerkorps om in 2018
te voldoen aan de Cebeon-norm1. Dit betekent dat we in totaal € 6,2 miljoen (16,6%) moeten
bezuinigen, waarvan we in de periode van dit Korpsbeleidsplan nog € 1,8 miljoen (6,6%)
moeten realiseren. De overige bezuinigen hebben we al gerealiseerd in de periode 20112015.
Dit Korpsbeleidsplan realiseren we binnen de afgesproken financiële kaders tot en met 2018.
De bezuiniging wordt gerealiseerd conform de plannen uit de kadenota MAM (zie bijlage). Via
de reguliere planning- en controlcyclus rapporteren we hierover aan ons bestuur. De
financiële bijdrage per gemeente in de periode 2016-2018 (conform routekaart Cebeon) is als
volgt:
de routekaart Cebeon
Gemeente
2016
Alphen aan den Rijn
6.234.000
Krimpenerwaard
3.111.000
Bodegraven-Reeuwijk
1.797.000
Teylingen
1.844.000
Zuidplas
2.103.000
Lisse
1.214.000
Hillegom
1.114.000
Kaag en Braassem
1.344.000
Nieuwkoop
1.396.000
Noordwijkerhout
880.000
Leiden
9.479.000
Gouda
4.425.000
Noordwijk
1.513.000
Katwijk
3.132.000
Zoeterwoude
671.000
Voorschoten
1.198.000
Oegstgeest
1.155.000
Waddinxveen
1.281.000
Leiderdorp
1.443.000
Totaal Hollands Midden 45.334.000

verschil
2017
273.000 6.099.000
261.000 2.982.000
147.000 1.724.000
111.000 1.789.000
98.000 2.054.000
97.000 1.166.000
70.000 1.079.000
49.000 1.320.000
39.000 1.377.000
34.000
863.000
31.000 9.464.000
30.000 4.411.000
20.000 1.503.000
0 3.132.000
-8.000
675.000
-13.000 1.204.000
-14.000 1.162.000
-14.000 1.288.000
-18.000 1.451.000
1.193.000 44.743.000

norm
verschil
2018
138.000 5.961.000
132.000 2.850.000
74.000 1.650.000
56.000 1.733.000
49.000 2.005.000
49.000 1.117.000
35.000 1.044.000
25.000 1.295.000
20.000 1.357.000
17.000
846.000
16.000 9.448.000
16.000 4.395.000
10.000 1.493.000
0 3.132.000
-4.000
679.000
-7.000 1.211.000
-7.000 1.169.000
-7.000 1.295.000
-10.000 1.461.000
602.000 44.141.000

Naast de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdragen aan ons brandweerkorps, moeten we
vanaf 2017 ook rekening houden met een bezuiniging van € 0,5 miljoen per jaar op de
1 Het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor brandweerzorg ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeonnorm).
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Rijksbijdrage Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) (als gevolg van de herijking van
het Gemeentefonds). Deze bezuiniging realiseren we via het surplus van de opbrengst van de
bezuinigingsmaatregelen uit de kadernota MAM. Via de reguliere planning- en controlcyclus
rapporteren we hierover aan ons bestuur.
Het afgesproken financieel kader tot en met 2018 is de reden waarom dit Korpsbeleidsplan
een periode kent van drie jaar (tot en met 2018) en niet vier jaar (t/m 2019; zoals bijvoorbeeld
het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden). Voor het financieel kader
na 2018 dienen we nieuwe afspraken te maken.

10.2 Financieel kader vanaf 2019
De nieuwe afspraken over het financieel kader vanaf 2019 moeten we ook maken naar
aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en
Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 (Cebeon-norm). Hierdoor veranderen
zowel de totale omvang van de Cebeon-norm als de onderlinge verschillen tussen
gemeenten.
Voor het financieel kader vanaf 2019 zijn de volgende afspraken gemaakt over het
kostenniveau en de financieringssystematiek voor de Brandweer Hollands Midden:
Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden vanaf 2019:
1.

Het bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat
gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.
Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds
periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen.
De verdeling van het gemeentefonds is kosten georiënteerd en naar de mening van het bestuur
daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweerzorg in
Hollands Midden op te baseren.

2.

Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente
wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode. Voorbeeld:
circulaire 2017 gemeentefonds:
september 2017
begrotingsuitgangspunten 2019:
februari 2018
begroting 2019:
juni 2018
beleidsplan 2019-2023:
november 2018

3.

Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan
periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan
periode direct aangepast.
Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplan periode wordt gebaseerd
op de septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern
voor te bereiden.

4.

Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse
indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen.
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5.

Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande
periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie)
en financiering autonome ontwikkelingen.

6.

Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande
periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties
(o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal
worden aangeven op welke taken de bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.

7.

Gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per
2017 wordt het eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de
periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor
achtereenvolgende perioden van 4 jaar.

Bovenstaande afspraken werken we binnen deze beleidsperiode verder uit en dienen
vervolgens als financieel kader voor het volgende Korpsbeleidsplan 2019-2023. Dit tweede
Korpsbeleidsplan kent een periode van vijf jaar, zodat we daarna weer in de pas lopen met de
beleidsperiode van de Veiligheidsregio Hollands Midden (vier jaar; 2020-2023).

10.3 Uitvoering
Voor het uitvoeren van ons Korpsbeleidsplan zijn niet alleen financiële middelen nodig. Onze
(verander)opgaven voor de komende jaren zijn aanzienlijk en vragen grote inspanningen van
onze medewerkers. Dit komt bovenop alle dagelijkse inzet om brandweerzorg te leveren. Wij
gaan daarom onze interne werkwijze aanpassen en het projectmatig werken versterken.
Hiermee gaan we onze beschikbare capaciteit gericht inzetten en kunnen we onze
inspanningen nader prioriteren.
Ons Korpsbeleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in Korpswerkplannen. Hiermee geven we
sturing aan de voortgang van de uitvoering van ons Korpsbeleidsplan. Het Korpswerkplan
wordt jaarlijks door ons bestuur vastgesteld.
We realiseren ons dat de uitvoering van ons Korpsbeleidsplan grote inspanningen vergt, maar
deze inspanningen zijn nodig onderweg naar een modern brandweerkorps. Maar laat één
ding duidelijk zijn: als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Hierop kunnen de
burgers in Hollands Midden blijven rekenen.
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Bijlage 1: onze prestaties
Aantal incidenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden:

Verdiept naar aantal branden:
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Opschaling:
Naderbericht

2011

2012

2013

2014

middel brand

78

72

84

72

grote brand

13

17

7

16

zeer grote brand

10

6

5

4

middel hulpverlening

14

14

13

10

grote hulpverlening

0

0

0

0

zeer grote hulpverlening

1

1

0

0

middel waterongeval

1

5

2

7

groot waterongeval

0

1

0

0

Eindtotaal

117

116

111

109

GRIP indicatie

2011

2012

2013

2014

GRIP 1

14

5

6

10

GRIP 2

9

3

2

0

GRIP 3

1

0

0

0

GRIP 4

0

0

0

1

Eindtotaal

24

8

8

11

Locaties brand:
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Locaties hulpverlening:

Locaties OMS-meldingen:
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Adviezen en toezicht Risicobeheersing:
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Bijlage 2: besluiten kadernota Meer-Anders-Minder (MAM)
Op 14 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM)
vastgesteld. In deze kadernota staat een maatregelenpakket, waarmee enerzijds invulling gegeven kan
worden aan de besparingsopgaven (Cebeon-norm) en anderzijds negatieve effecten op het
brandweerzorgniveau zoveel als mogelijk worden beperkt.
Het maatregelenpakket is evenwichtig verdeeld over alle taakvelden van de brandweer en omvat de
volgende maatregelen om de Cebeon-norm per uiterlijk 2018 te bereiken:
1.
Heroverwegen formatie- en functieplan
 een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de
kantoororganisatie.
 een vermindering van het aantal leidinggevenden binnen de repressieve organisatie
(samenvoegen OvD-gebieden).
 een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie.
2.
Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel
 uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2e tankautospuiten (inclusief centralisatie
zeven reserve tankautospuiten).
 uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen.
 uitbreiding van de taak Brandweer First Responders.
 uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen.
 invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden.
 invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte.
 sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw kazerne
Leiden Noord.
 harmonisatie van de adembescherming.
3.
Herijken takenpakket Risicobeheersing
4.
Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven

Wat betreft de financiële effecten is vastgesteld dat met de voorgestelde maatregelen voldaan kan
worden aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelenpakket voorziet in een begrote structurele
vermindering van de uitgaven van € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeontaakstelling (€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen.
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Onderstaand een financieel resumé van de geplande opbrengsten en meerkosten van het voorgestelde
maatregelenpakket.

Maatregel

Opbrengst

1. Heroverwegen formatie- en functieplan

een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl.
directeuren) binnen de kantoororganisatie

een vermindering van het aantal leidinggevenden
(samenvoegen OvD-gebieden) binnen de repressieve
organisatie

een vermindering van de formatieruimte binnen de
kantoor- en beroepsorganisatie
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van
risicoprofiel

uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2e
tankautospuiten (inclusief centralisatie zeven reserve
tankautospuiten)

uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen

uitbreiding van de taak Brandweer First Responders

uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen

invoering strategische voorraad t.b.v. extreme
weersomstandigheden

invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding /
werken op hoogte

sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als
gevolg van de nieuwbouw kazerne Leiden Noord

harmonisatie van de adembescherming

Meerkosten

€ 400.000
€ 60.000

€ 200.000

€ 400.000

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

3. Herijken takenpakket Risicobeheersing

€ 500.000

4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en
vakbekwaam blijven

€ 150.000

Subtotaal

€ 2.560.000

€ 220.000

Totaal (opbrengsten -/- meerkosten)

€ 2.340.000

Cebeon-opdracht

€ 1.800.000

Begroot surplus (totaal -/- Cebeon-opdracht)

€
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Wij zijn Brandweer Hollands Midden.
We zijn onderweg.
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B.3

1. Samenvatting voorstel
Naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is onduidelijkheid
ontstaan over het aantal leden van het Dagelijks Bestuur. In deze notitie wordt uitgelegd wat het
probleem is en welke oplossingsrichtingen er zijn.

2. Algemeen
Onderwerp:

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Opgesteld door:

Peter Kessels (VB)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

26 november 2015

B.3

Bijlage(n):

Portefeuille:

H.J.J. Lenferink (DB)
H.E.N.A Meijer (VD)

Status:

Meningvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

3. Besluit
Een standpunt in te nemen ten aanzien van de samenstelling van het Dagelijks Bestuur naar
aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (invoering per 1 januari 2016)
en een keuze te maken uit één van de vier oplossingsrichtingen:
1. het aantal leden van het Dagelijks Bestuur terugbrengen tot een aantal leden met maximaal 24
stemmen en afscheid nemen van één of meerdere leden van het huidige Dagelijks Bestuur
(minimaal 4 stemmen);
2. het aantal leden van het Dagelijks Bestuur terugbrengen tot een aantal leden met maximaal 24
stemmen en de overige leden van het huidige Dagelijks Bestuur (minimaal 4 stemmen)
benoemen tot adviseurs van het Dagelijks Bestuur;
3. hangende de initiatieven van het Veiligheidsberaad om de reikwijdte van artikel 14 Wgr te
wijzigen, voorlopig geen wijzigingen aan te brengen in het Dagelijks Bestuur. Indien deze
initiatieven geen resultaat hebben, wordt de samenstelling van het Dagelijks Bestuur bij de
volgende termijn van het Dagelijks Bestuur (na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018)
aangepast conform de Wgr;
4. de stemverdeling in artikel 11 GR VRHM aanpassen, zodat de huidige leden van het Dagelijks
Bestuur maximaal 24 stemmen in het Algemeen Bestuur hebben.

4. Toelichting op het besluit
Huidige samenstelling Dagelijks Bestuur
In artikel 16 Gemeenschappelijke regeling VRHM (GR VRHM) is de samenstelling van het Dagelijks
Bestuur geregeld:

Artikel 16
1.

2.
3.
4.
5.

Samenstelling

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
a. de voorzitter van het algemeen bestuur;
b. minimaal vier en maximaal zeven leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur.
Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de
gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn, zodat er uit elk district ten minste één
vertegenwoordiger is.
De voorzitter van het algemeen bestuur is ook voorzitter van het dagelijks bestuur.
De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het
algemeen bestuur.
Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wijst het algemeen bestuur in de
eerstvolgende vergadering een nieuw lid aan.
Het algemeen bestuur hoeft van de bevoegdheid bedoeld in het vierde lid, geen gebruik te
maken wanneer er nog minimaal vijf leden (inclusief voorzitter) zijn van het dagelijks bestuur.

Op basis van dit artikel is de samenstelling van het DB VRHM als volgt (conform besluit Algemeen
Bestuur d.d. 25 juni 2014):
1.
burgemeester Leiden (voorzitter) (district Leiden e.o.)
2.
burgemeester Leiderdorp (district Leiden e.o.)
3.
burgemeester Noordwijkerhout (district Duin- en Bollenstreek)
4.
burgemeester Katwijk (district Duin- en Bollenstreek)
5.
burgemeester Kaag en Braassem (district Alphen aan den Rijn e.o.)
6.
burgemeester Alphen aan den Rijn (district Alphen aan den Rijn e.o.)
7.
burgemeester Gouda (district Gouda e.o.)
8.
burgemeester Zuidplas (district Gouda e.o.)
Het Dagelijks Bestuur telt 8 van de 19 leden van de Algemeen Bestuur en dus geen meerderheid in
het Algemeen Bestuur.
In artikel 11 de GR VRHM is de besluitvorming in het Algemeen Bestuur geregeld:
Artikel 11
De besluitvorming
1.

2.

3.
4.

Er is sprake van een gewogen stemverhouding. Het nemen van besluiten door het algemeen
bestuur vindt plaats volgende de volgende stemverdeling:
a.
gemeenten beneden 20.000 inwoners:
1 stem;
b.
gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners:
2 stemmen;
c.
gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners:
3 stemmen;
d.
gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners:
4 stemmen;
e.
gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners:
5 stemmen;
f.
gemeenten van 100.000 en meer inwoners:
6 stemmen.
Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten wordt uitgegaan
van de per 1 januari van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek
openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
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Op basis van artikel 11 GR VRHM bedraagt het totale aantal stemmen in het Algemeen Bestuur: 50
stemmen. De vertaling naar het Dagelijks bestuur laat zien dat de leden van het Dagelijks Bestuur 28
van de 50 stemmen in het Algemeen Bestuur hebben (plus de stem van de voorzitter bij het staken
van de stemmen; artikel 11, vierde lid GR VRHM):
1.
burgemeester Leiden: 6 stemmen
2.
burgemeester Leiderdorp: 2 stemmen
3.
burgemeester Noordwijkerhout: 1 stem
4.
burgemeester Katwijk: 4 stemmen
5.
burgemeester Kaag en Braassem: 2 stemmen
6.
burgemeester Alphen aan den Rijn: 6 stemmen
7.
burgemeester Gouda: 4 stemmen
8.
burgemeester Zuidplas: 3 stemmen
In het Dagelijks en Algemeen Bestuur is het overigens nog nooit op stemming aangekomen.
Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
In de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is in het gewijzigde artikel 14 nu bepaald
dat de leden van het dagelijks bestuur nimmer de meerderheid mogen uitmaken van het algemeen
bestuur (ingangsdatum 1 januari 2016). Tot nog toe werd uitgegaan van het aantal personen, niet van
het stemgewicht.
Door de voorzitter van het Veiligheidsberaad is navraag gedaan over de reikwijdte van het artikel bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. In de brief d.d. 2 juli jl. (zie bijlage) stelt
het ministerie dat de reikwijdte van het artikel ziet op zowel het aantal personen als het stemgewicht.
Dit zou betekenen dat het Dagelijks Bestuur met 28 stemmen, ten minste 4 stemmen te veel heeft in
het Algemeen Bestuur (totaal 50 stemmen) (de helft van 50 is 25, maar bij stakende stemmen heeft
de voorzitter (DB-lid) de doorslaggevende stem).
Oplossingsrichtingen
Ongeveer de helft van de veiligheidsregio’s heeft te maken met deze ontstane situatie als gevolg van
de wijziging van de Wgr. Vanuit het Veiligheidsberaad wordt dan ook gepoogd de reikwijdte van
artikel 14 Wgr te veranderen, omdat de reikwijdte zoals verwoord in de brief van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een interpretatie is. De Wgr en de memorie van
toelichting gaan namelijk niet in op de vraag of een meerderheid het aantal personen en/of het
stemgewicht inhoudt.
Voor de nu ontstane situatie, waarin het Dagelijks Bestuur 28 van de 50 stemmen in het Algemeen
Bestuur heeft, zijn verschillende oplossingsrichtingen:
1. het aantal leden van het Dagelijks Bestuur terugbrengen tot een aantal leden met maximaal 24
stemmen en afscheid nemen van één of meerdere leden van het huidige Dagelijks Bestuur
(minimaal 4 stemmen). Hiermee wordt voldaan aan de gewijzigde Wgr.
2. het aantal leden van het Dagelijks Bestuur terugbrengen tot een aantal leden met maximaal 24
stemmen en de overige leden van het huidige Dagelijks Bestuur (minimaal 4 stemmen)
benoemen tot adviseurs van het Dagelijks Bestuur. Hiermee wordt voldaan aan de gewijzigde
Wgr, maar blijven alle huidige leden van het Dagelijks Bestuur betrokken. Bij de volgende termijn
van het Dagelijks Bestuur (na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018) wordt vervolgens
deze adviseursrol afgeschaft.
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3.

hangende de initiatieven van het Veiligheidsberaad om de reikwijdte van artikel 14 Wgr te
wijzigen, voorlopig geen wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van het Dagelijks
Bestuur. Indien deze initiatieven geen resultaat hebben, wordt de samenstelling van het
Dagelijks Bestuur bij de volgende termijn van het Dagelijks Bestuur (na de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018) aangepast conform de Wgr. Deze
oplossingsrichting sluit aan bij de praktijk dat in het Dagelijks en Algemeen Bestuur (tot nog toe)
geen stemmingen plaats vinden.

Voor bovenstaande oplossingsrichtingen is geen wijziging van de GR VHRM noodzakelijk, omdat
deze passen binnen de strekking van artikel 16 GR VRHM. Voor de gewijzigde Wgr geldt bovendien
dat deze gaat boven de GR VRHM.
Voor de vierde oplossingsrichting is wel een wijziging van de GR VRHM noodzakelijk:
4. de stemverdeling in artikel 11 GR VRHM aanpassen, zodat de huidige leden van het Dagelijks
Bestuur maximaal 24 stemmen in het Algemeen Bestuur hebben. Afgezien van de principiëlere
vraag of de grootte van de gemeente het aantal stemmen dient te bepalen, is deze
oplossingsrichting voor het nu voorliggende probleem een gelegenheidsoplossing. Bovendien
vergt de besluitvorming voor het aanpassen van de GR VRHM ruim een half jaar (incl.
gemeentelijke besluitvorming).
In de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 10 september jl. en 29 oktober jl. is reeds over dit
thema gesproken. Het Dagelijks Bestuur heeft een voorkeur voor oplossingsrichting 3, maar legt
uiteraard de keuze voor de uiteindelijke oplossingsrichting voor aan het Algemeen Bestuur.

5. Bijlagen
1.

brief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 juli 2015

6. Historie besluitvorming
Besproken in Dagelijks Bestuur op 10 september jl. en 29 oktober jl.
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B.4

1. Samenvatting voorstel
Per 1 januari 2016 wordt na 17 jaar het concept Geneeskundige Combinatie vervangen door het
concept Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Hiertoe sluit het bestuur van de regio’s een
overeenkomst met het Rode Kruis over de inzet van noodhulpteams. In Hollands Midden is de
organisatie van de geneeskundige hulpverlening opgedragen aan de RODG. Het budget voor
GGB is in de begroting van het programma geneeskundige hulpverlening bij de RDOG
opgenomen. In dit voorstel is opgenomen dat de directeur Publieke gezondheid namens de
RDOG tekent in overeenstemming met het advies van het bestuur van de veiligheidsregio.
In zijn vergadering van 29 oktober jl. heeft het Dagelijks bestuur VRHM positief geadviseerd over
het aangaan van bijgevoegde overeenkomst.

2. Algemeen
Overeenkomst betreffende
samenwerking tussen de
RDOG/GHOR Hollands
Midden en het Nederlandse
Rode kruis inzake het
Noodhulpteam
Algemeen Bestuur VRHM

Opgesteld door:

I. van Steensel – van
Hage, manager
GHORHM

Datum:

26 november 2015

B.4

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

J. Wienen (DB)
J. Bernsen (VD)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

3. Toelichting
Per 1 januari 2016 wordt het concept Geneeskundige Combinatie vervangen door het concept
“Grootschalige Geneeskundige Bijstand”.
De Geneeskundige combinatie bestaat uit twee ambulances met bemanning en een SIGMAteam, bestaande uit 8 NRK vrijwilligers. Zij zorgen voor de behandeling van getrieerde
slachtoffers in afwachting van vervoer naar ziekenhuizen. Leden van het SIGMA-team zijn daarbij
opgeleid om bij verpleegkundige handelingen te assisteren. Denk aan infusen klaarmaken.
Na 17 jaar is het concept GNK aan actualisatie toe en wordt vervangen door het concept
“Grootschalige Geneeskundige Bijstand.”
GGB is vooral bedoeld voor de behandeling van de zgn. T3- slachtoffers (snij- en schaafwonden).
De ernstig gewonde slachtoffers worden door het Medisch Mobiele Team en RAV- medewerkers
behandeld en worden direct naar ziekenhuizen gebracht. Doordat ook RAV-en in Nederland nu
een landelijk model opschalingsplan hebben geïmplementeerd zijn door de ambulancezorg meer
ambulances en ambulance personeel te mobiliseren bij grote incidenten of rampen.
Het GGB noodhulpteam staat los van de NRK teams die onderdeel zijn van het gemeentelijke
proces Opvang & Verzorgen. De leden van het GGB noodhulpteam zijn gediplomeerde EHBOers met extra opleiding en training. Deze vereisten zijn niet van toepassing op de teams die
onderdeel zijn van het gemeentelijke proces Opvang & Verzorgen

4. Implementatie en communicatie
Implementatie en communicatie gebeurt door de partijen gezamenlijk

5. Bijlage
Concept- overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de RDOG/GHOR Hollands Midden
En Het Nederlandse Rode Kruis inzake het Noodhulpteam

2
Agendapunt B.4 AB VRHM 26 november 2015

B.4 bijlage

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de RDOG Hollands Midden, sector GHOR en Het Nederlandse Rode Kruis inzake het Noodhulpteam
ONDERGETEKENDEN:
de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. J.C. Bernsen, directeur publieke gezondheid Hollands Midden, hierna te
noemen ‘GHOR’,
en
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag
aan het Leeghwaterplein 27, 2521 CV, ingeschreven onder nummer 40409352 in het Handelsregister,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mw. S. Laszlo, Manager Hulpverlening en Vrijwilligersmanagement hierna te noemen “het Rode Kruis”,
hierna individueel ook te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk ook te noemen ‘Partijen’,
OVERWEGENDE DAT:
-

-

-

-

-

-

-

Partijen van mening zijn dat een gestructureerde en duurzame samenwerking in het kader van
hun doelstellingen een duidelijke meerwaarde biedt;
de GHOR ingevolge de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk is voor de coördinatie, aansturing
en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied;
de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid, het Veiligheidsberaad en de Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ermee hebben ingestemd om per 1
januari 2016 de Geneeskundige Combinatie te vervangen door een vernieuwend concept van
Grootschalige Geneeskundige Bijstand, als overgangsmodel voor de komende vijf jaar of zoveel
eerder als bijstelling van het model op basis van nieuwe wetgeving vraagt;
het bij een grote hoeveelheid slachtoffers belangrijk is om te voorkomen dat de lichtgewonde
slachtoffers (T3) onnodig een beroep doen op ambulancezorg, die de eerste aandacht moet richten op de zwaar(st) gewonden (T1/T2);
het Rode Kruis in opdracht van de GHOR als onderdeel van het nieuwe concept Grootschalige
Geneeskundige Bijstand zorg draagt voor noodhulpteams, met als taak het verzamelen en verzorgen van T3-slachtoffers op T3-verzorglocaties bij een ramp / crises, ter ontlasting van de ambulancezorg;
alleen door afspraken met alle regio’s een landelijk netwerk van noodhulpteams wordt gerealiseerd ten behoeve van onderlinge bijstand;
het Partijen vrij staat om, op basis van bijvoorbeeld het regionaal risicoprofiel, extra noodhulpvoorzieningen met het Rode Kruis af te spreken, mits dan nog steeds bijstand kan worden verleend volgens de reguliere werkwijze van de noodhulpteams zoals beschreven in de landelijke
Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand;
het Veiligheidsberaad aan GGD GHOR Nederland de opdracht heeft gegeven om in samenwerking met andere landelijke partijen een advies uit te werken voor de invulling van Grootschalige
Geneeskundige Bijstand in de toekomst, hetgeen op termijn kan leiden tot een wijziging van voorliggende afspraken, met inachtneming van artikelen 12 en 14 van deze overeenkomst;
in de regio Hollands Midden de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg belast is met de
organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in de wet veiligheidsregio’s

-

de directeur Publieke Gezondheid over het programma geneeskundige hulpverlening verantwoording aflegt aan het bestuur van de veiligheidsregio
Partijen het wenselijk achten de afspraken over de onderlinge dienstverlening vast te leggen in
een overeenkomst, die moet worden gezien als een service level agreement en niet valt onder de
verplichting uit de Wet veiligheidsregio’s tot het maken van “schriftelijke afspraken”, omdat het
Rode Kruis geen reguliere zorgpartij is;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
Artikel 1.

Doel van deze overeenkomst
Deze overeenkomst heeft tot doel om afspraken vast te leggen over:
a. de inzet van het noodhulpteam van het Rode Kruis in het kader van Grootschalige
Geneeskundige Bijstand alsmede de voorbereiding daarop
b. de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Partijen;
c. de onderlinge kostenverdeling tussen Partijen; en
d. de wijze van overleg en advisering tussen Partijen.

Artikel 2.

Begrippen
Bijlage 1 bevat een lijst met uitleg van begrippen die in deze overeenkomst worden gebruikt.

Hoofdstuk II.

Producten

Artikel 3.

Productbeschrijving

3.1.

Het Rode Kruis is verantwoordelijk voor en levert het product “noodhulpteam”, bestaande
uit de volgende componenten:
1. Gecertificeerde hulpverleners
2. 24/7 inzetbaar noodhulpteam
3. Leiding noodhulpteam
4. Inrichten en organiseren T3-verzorglocatie
5. BLS-hulpverlening
6. Partnership
7. Planvorming
8. Materialen

3.2.

De componenten als genoemd in artikel 3.1 worden in bijlage 2 gedefinieerd in termen
van te leveren output, te ondernemen activiteiten en daaraan gestelde prestatieindicatoren.

Artikel 4.

Nadere uitwerking in deelplannen

4.1

De afspraken uit deze overeenkomst worden nader geconcretiseerd in de documenten
zoals genoemd in bijlage 3. Hiervoor worden landelijke normen zoals beschreven in de
Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand als uitgangspunt gebruikt.

Pagina 2 van 15
Regionale overeenkomst Grootschalige geneeskundige bijstand (GGB) VRHM en NRK Noodhulpregio Hollands Midden 2015-2020

4.2

De in bijlage 3 genoemde Partij of Partijen draagt/dragen er zorg voor dat de documenten
te allen tijde actueel zijn.

Hoofdstuk III.

Financiële bepalingen

Artikel 5.

Kosten

5.1.

Het Rode Kruis ontvangt van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een jaarlijkse bijdrage voor het in stand houden van het systeem van noodhulpteams. Hiernaast betaalt elke
regio een vaste bijdrage van 24.800 euro per regio per jaar, te betalen door de GHOR
aan het Rode Kruis.
De vaste bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform het consumentenprijsindexcijfer
reeks “alle huishoudens”. De baseline voor de jaarlijkse verhoging is het prijsniveau van
2016. In 2017 volgt de eerste verhoging.
Facturering vindt plaats in januari voor de rest van het jaar.
De kosten voor vervanging van gebruiksmiddelen van het noodhulpteam zijn in beginsel
integraal onderdeel van de kostprijs voor de noodhulpteams. Indien de partijen regionaal
een hogere oefenfrequentie willen overeenkomen dan is opgenomen in de landelijke Leidraad GGB, treden de Partijen in redelijkheid in overleg over de verdeling van de meerkosten voor vervanging van de gebruiksmiddelen. Bij een feitelijke inzet zijn de kosten
voor vervanging van gebruiksmiddelen tot 1.000 euro voor rekening van het Rode Kruis
en boven de 1.000 euro voor rekening van de GHOR.

5.2.

5.3.
5.4.

Hoofdstuk IV.

Overige bepalingen

Artikel 6.

Overleg

6.1.

Jaarlijks vindt, ten minste eenmaal en op initiatief van de GHOR, op strategisch niveau
overleg plaats door of namens de Directeur Publieke Gezondheid en een
vertegenwoordiging van het Rode Kruis, over de uitvoering van deze overeenkomst en
daarvoor relevante beleidsontwikkelingen
Het Rode Kruis neemt deel aan het door de GHOR geïnitieerde structurele beleidsmatig
overleg tussen de partijen binnen de geneeskundige keten, voor zover dit relevantie heeft
voor de uitvoering van deze overeenkomst
Jaarlijks vindt ten minste 1 maal werkoverleg plaats tussen de GHOR en het Rode Kruis
over de praktische uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het opleiden,
trainen en oefenen
De GHOR betrekt het Rode Kruis tijdig bij de voor de uitvoering van deze overeenkomst
relevante regionale beleidsontwikkelingen, zoals haar inbreng in het beleidsplan van de
Veiligheidsregio
De GHOR treedt in overleg met de vertegenwoordiger(s) namens gemeenten in de regio
over de koppelvlakken van de noodhulpteams met bevolkingszorg (opvang & verzorging,
slachtofferinformatie), alsmede de gezamenlijke koppelvlakken van noodhulp en
bevolkingszorg met de psychosociale hulpverlening en betrekt daarbij het Rode Kruis.
Daar waar het Rode Kruis zelf ook andere diensten verleend in het kader van
bevolkingszorg (overeenkomst ondersteuning bevolkingszorg), mag van het Rode Kruis
verwacht worden dat zij intern en extern de verbanden met noodhulp signaleert en
samen met de GHOR oppakt

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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Artikel 7.

Evaluatie

7.1.

Om de effectiviteit van deze overeenkomst te waarborgen wordt deze overeenkomst
onderworpen aan een systematische tweejaarlijkse evaluatie, die in ieder geval betrekking heeft op:
a. een overzicht van uitkomsten van de schriftelijke rapportages en inzetevaluaties na
elk incident waarbij het noodhulpteam is ingezet, op te stellen door de GHOR;
b. evaluatie en rapportage van de geplande en uitgevoerde trainingen en oefeningen ten
behoeve van/in samenwerking met de GHOR, op te stellen door het Rode Kruis;
c. evaluatie en rapportage van de geplande en uitgevoerde opleidingen, op te stellen
door het Rode Kruis;
d. de uitkomsten van landelijke evaluatie van de Leidraad GGB.
De bevindingen van de in lid 1 genoemde evaluaties kunnen leiden tot eventuele
bijstellingen en veranderingen van deze overeenkomst, en de daarmee samenhangende
levering van producten en diensten. Deze bijstellingen treden in werking nadat zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.

7.2.

Artikel 8.

Wijziging
Indien zich na inwerkingtreding van deze overeenkomst onvoorziene omstandigheden
voordoen die van invloed zijn op de inhoud van deze overeenkomst, treden partijen in
nader overleg, op basis waarvan een regeling getroffen wordt. Deze regeling treedt vervolgens in de plaats van de betreffende bepalingen in deze overeenkomst, dan wel vult
deze aan, en wordt bij de tekst van deze overeenkomst gevoegd.
Deze bijstellingen treden in werking nadat zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen
zijn ondertekend.

Artikel 9.

Communicatie

9.1.

Communicatie door de GHOR over de geneeskundige hulpverlening bij een ramp met
inzet van een noodhulpteam vindt uitsluitend plaats door de persvoorlichter of een daartoe opgeleide of voor de communicatie aangewezen medewerker binnen de procedures
en afspraken van de Veiligheidsregio rondom communicatie en voorlichting die in de getroffen gemeente(n) en/of in de regio gelden.
Communicatie in welke vorm dan ook over het Rode Kruis, door de GHOR, de Directeur
Publieke Gezondheid of een andere daartoe geïnstrueerde GHOR-functionaris, vindt uitsluitend plaats in overleg met het Rode Kruis. In verband met de beschermde status van
het embleem van het Rode Kruis en het logo van het Nederlandse Rode Kruis, zal alleen
met schriftelijke toestemming vooraf van het Rode Kruis gebruik mogen worden gemaakt
van het logo van het Rode Kruis.

9.2.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1.
10.2.

10.3.

Het Rode Kruis is slechts aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.
Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 zal het Rode Kruis niet aansprakelijk zijn voor
een hoger bedrag dan de verzekeraar uit hoofde van de met het Rode Kruis gesloten
aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren. Het Rode Kruis zal op eerste verzoek van
GHOR de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering ter inzage geven.
GHOR vrijwaart het Rode Kruis voor aanspraken van derden die hun grond vinden c.q.
voortvloeien uit de door de in te zetten vrijwilligers in opdracht en onder volledige verantwoordelijkheid van GHOR verrichte werkzaamheden. Dit, indien en voor zover die aanPagina 4 van 15
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spraken geen grond vinden in c.q. niet voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming
van het Rode Kruis als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 11. Overdraagbaarheid rechten
Partijen dragen hun rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst niet
aan derden over zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
Artikel 12. Duur van de samenwerking
12.1.
12.2.
12.3.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en geldt tot en met 31 december
2020.
Deze overeenkomst wordt vijf (5) jaar na inwerkingtreding stilzwijgend verlengd, telkens
met een periode van één (1) jaar.
Elk van beide Partijen kan de overeenkomst na 31 december 2020 beëindigen middels
een schriftelijke opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één (1) jaar, of in goed onderling overleg.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1.
13.2.

13.3.

Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
In alle gevallen waarin een geschil over de uitleg de uitleg en de toepassing van deze
overeenkomst ontstaat, waaronder begrepen geschillen die slechts door één der Partijen
als zodanig worden beschouwd, wordt door Partijen om een advies gevraagd aan een
door Partijen aan te wijzen commissie van deskundigen. Iedere partij zal afzonderlijk een
deskundige aanwijzen, die vervolgens gezamenlijk een derde deskundige aanwijzen.
Deze commissie beslist binnen twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de
commissie de benoeming heeft aanvaard.
De kosten van de deskundigen komen gelijkelijk voor rekening van de Partijen.

Artikel 14. Ontbinding
14.1.

14.2.

Elk der Partijen heeft het recht deze overeenkomst onmiddellijk, bij aangetekende brief te
ontbinden indien:
a. een Partij bij uitvoering van deze overeenkomst in strijd handelt met de grondbeginselen of doelstellingen van de andere Partij;
b. een Partij schade toebrengt aan naam, integriteit of faam van de andere Partij;
c. een wijziging van de Wet veiligheidsregio´s en/of Tijdelijke Wet ambulancezorg van
kracht wordt waardoor Grootschalige Geneeskundige Bijstand en/of de noodhulpteams in hun huidige vorm worden stopgezet;
d. het Ministerie van Veiligheid en Justitie de landelijke overeenkomst met het Rode
Kruis voor bekostiging van de noodhulpteams opzegt.
Ontbinding laat de overige rechtsmiddelen, waaronder een uitspraak over schadevergoeding, onverlet.

Artikel 15. Contactpersonen
Elk der Partijen wijst contactpersonen aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden
van contacten in het kader van deze overeenkomst.
Voor het Rode Kruis is eerst aangewezen functionaris:
Coördinator Noodhulp (CN) Hollands Midden
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Voor de GHOR is eerst aangewezen functionaris:
Manager GHOR Hollands Midden
Artikel 16. Citeertitel
Deze overeenkomst wordt aangehaald als: “Overeenkomst GHOR en Rode Kruis regio
Hollands Midden inzake het noodhulpteam”.
Artikel 17. Vervanging eerdere afspraken
Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst d.d.26 juli 2012 tussen Partijen.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Leiden op (datum).

Namens de RDOG Hollands Midden,

Namens het Nederlandse Rode Kruis

De heer
J.C Bernsen,
directeur publieke gezondheid,

Mevrouw
S. Lazlo,
Clustermanager Vrijwilligersmanagement en
Nationale Noodhulp

In overeenstemming met het advies van
het bestuur veiligheidsregio Hollands Midden
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Bijlage 1.
a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.

1

Begripsbepalingen
Crisis: een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te
worden aangetast, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio’s;
Districten: het geografische gebied waarvan de grenzen gelijk lopen met de veiligheidsregio’s waarbinnen de activiteiten op het gebied van noodhulp, door het Nederlandse
Rode Kruis worden uitgevoerd.
Geneeskundige hulpverlening: geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel
van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines,
door tussenkomst van een meldkamer.
Geneeskundige keten: het geheel van organisaties die betrokken zijn bij de opgeschaalde acute zorg, de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en de
preventieve openbare gezondheidszorg.
GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van
andere overheden en organisaties op dat gebied.
GHOR-functionarissen: de medewerkers van de veiligheidsregio die zijn aangesteld in
de functies zoals genoemd in het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s artikel 2, tweede
lid.
(Om landelijke uniformiteit na te streven worden de nieuwe benamingen in Hollands Midden gebruikt - deze zijn niet gelijk aan dei in het Besluit Personeel:
Directeur Publiek Gezondheid DPG; Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
ACGZ; Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg HIN; Hoofd Ondersteuning Geneeskundige
zorg HON; Hoofd Publieke Gezondheidszorg HPG; Hoofd Acute Gezondheidszorg HAG;
Officier van Dienst Geneeskundig OvDG; )
Grootschalige Geneeskundige Bijstand: een landelijk dekkend netwerk, zoals gedefinieerd in het landelijke Leidraad GGB, in ieder geval bestaande uit calamiteitenvoertuigen RAV, noodhulpteams Rode Kruis en aanvullende logistieke voorzieningen van het
Instituut Fysieke Veiligheid.
Opkomsttijd. De tijd tussen ontvangst van de alarmering door het noodhulpteam en het
ter plaatse arriveren van het noodhulpteam, bestaande uit de uitruktijd (tijd tussen alarmering en het verzameld zijn van een voltallig noodhulpteam op de rendez-vous locatie)
en de aanrijtijd (tijd voor het rijden van de rendez-vous locatie naar de plaats van het incident). De meldkamerverwerkingstijd (tijd voor intake en uitgifte van een melding) en de
technische alarmeringstijd (de tijd tussen uitgifte van een alarmering en ontvangst van
een alarmering op de pagers) zijn geen onderdeel van de opkomsttijd.
Ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio’s.
T1: triageklasse voor ABC1-instabiele gewonden die zo snel mogelijk een chirurgische of
geneeskundige behandeling nodig hebben en binnen één uur in een ziekenhuis gepresenteerd moeten worden.
T2: triageklasse voor ABC-stabiele gewonden die binnen zes uur een chirurgische of
geneeskundige behandeling nodig hebben.
T3: triageklasse voor ABC-stabiele minder ernstig gewonden van wie de behandeling
zonder gevaar zes uur kan worden uitgesteld. Na primaire triage omvat de groep T3slachtoffers zowel gewonden als niet-gewonden. Na secundaire triage kunnen T3slachtoffers alsnog worden aangemerkt als T1/T2, als T3-gewond of als niet-gewond.

airway, breathing en circulation, d.w.z. luchtwegen, ademhaling en bloedsomloop.
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m.

Veiligheidsregio: het openbaar lichaam, op grond van de Wet veiligheidsregio’s (WVR)
bij gemeenschappelijke regeling ingesteld door de colleges van Burgemeester en Wethouders binnen de daartoe bij wet aangewezen regio, verantwoordelijk voor o.a. het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het instellen en in stand
houden van een GHOR.
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Bijlage2. Producten voor verantwoordelijkheid NRK
Gecertificeerde hulpverleners
Output
Activiteiten

Prestatieindicatoren

Een pool van vakbekwame vrijwilligers die toereikend is om een tijdige
opkomst van het noodhulpteam te garanderen.
Preparatiefase:
Werving & selectie van hulpverleners (ook onder EHBO verenigingen en andere lokale organisaties), van chauffeurs die gecertificeerd zijn om met optische en geluidssignalen te rijden en van
Teamleiders
Vrijwilligersmanagement
Opleiden (BLS en Module noodhulp)
Trainen en Oefenen (BLS en noodhulp)
Beschikbaar hebben van actuele taakkaarten en andere werkdocumenten ten behoeve van hulpverleners
Verzekering voor hulpverleners van het Rode Kruis
Het Rode Kruis beschikt over een continuïteitsplan voor de beschikbaarheid van vrijwilligers bij voorzienbare bijzondere omstandigheden (anders dan de ramp zelf), zoals bij belemmeringen op
de weg (gladheid, verkeersinfarct), grootschalige uitval van vrijwilligers (ziektegolf) of verminderde beschikbaarheid door inzet bij
evenementen.
Het Rode Kruis geeft invulling aan haar verantwoordelijkheid voor
een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers en vrijwilligers, in ieder geval door het (laten) opstellen van een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een regeling nazorg eigen
personeel en vrijwilligers.
Het Rode Kruis draagt zorg voor aantoonbaar opgeleide, geoefende, gecertificeerde en verzekerde Noodhulpteams, op basis van
een landelijk door het Rode Kruis en GGD GHOR Nederland vastgesteld kwalificatieprofiel met eindtermen op hoofdlijnen;
De opleidingsmodule Noodhulp is door het Rode Kruis gecertificeerd en aantoonbaar in overeenstemming met de opleidingsinhoud betreffende GGB zoals die wordt gegeven aan GHOR- en
RAV-personeel.
De frequentie van deelname aan ketenoefeningen is afgestemd op
het OTO-plan van de GHOR en conform de minimale vereisten uit
de Leidraad GGB.
De taakkaarten en werkdocumenten zijn conform de landelijke
Leidraad GGB.
De chauffeurs zijn gecertificeerd om met optische en geluidssignalen te rijden.

24/7 inzetbaar noodhulpteam
Output

Activiteiten

Gegarandeerde 24/7 inzetbaarheid van een (1) noodhulpteam van 4 tot
8 Rode Kruis vrijwilligers in elke regio, conform het landelijke spreidingsmodel als opgenomen in bijlage 4.
Preparatiefase:
Vaststellen van het spreidingsplan van de noodhulpteams.
Pagina 9 van 15

Regionale overeenkomst Grootschalige geneeskundige bijstand (GGB) VRHM en NRK Noodhulpregio Hollands Midden 2015-2020

-

Prestatieindicatoren

Bepalen en operationaliseren van de opkomstlocaties.
Door de RAV, in samenspraak met de GHOR, laten verwerken van
de alarmeringsregeling van de noodhulpteams in de inzetprotocollen/opschalingscodering van de meldkamer.
Piketdienst via de Meldkamer Haaglanden/Hollands Midden van
Rode Kruis-adviseurs/liaisons die de stafsectie GHOR op tactisch
en strategisch niveau kunnen adviseren over o.a. aflossing en materieelvoorziening en afstemming met eventuele Rode Kruis inzet
voor bevolkingszorg of evenementenhulpverlening.
Onderhoud en beheer van pagers.
Onderhoud en beheer van een web-based alarmeringssysteem
(back-office pagers).
Inzetfase:
- Aflossing bij een langdurige inzet.
Het noodhulpteam presteert conform het spreidingsplan, gebaseerd op open regiogrenzen, intelligente alarmering en een ontwerpnorm van 70% binnen 45 minuten. Een actuele versie van het
spreidingsplan is als bijlage 4 opgenomen in deze overeenkomst.
Het NRK stelt de postcodegegevens van de opkomstlocaties (op
basis van het spreidingsplan berekende UGS-locaties) beschikbaar
aan de MKA om alarmering van het dichtstbijzijnde noodhulpteam
mogelijk te maken.Afwijkingen van de opkomsttijden worden aan
de GHOR gerapporteerd met de voorgestelde verbetermaatregelen.
De chauffeur en teamleider zijn geïnstrueerd in het doorgeven van
de “status” van de opkomst (aanrijdend, aangekomen etc.) aan de
meldkamer, ten behoeve van de registratie van de feitelijk gerealiseerde opkomsttijden.
Op basis van de registratiegegevens van de feitelijk gerealiseerde
opkomsttijden wordt in de tweejaarlijkse evaluatie de effectiviteit
van het dekkingsplan meegenomen.
De RAV, GHOR en het Rode Kruis stellen tezamen een inzetprotocol (met inzetcriteria) op basis waarvan de meldkamer ambulancezorg de alarmering van de noodhulpteams uitvoert. Hierin is opgenomen voor welk deel van de regio welk noodhulpteam het snelste
ter plaatse kan zijn, uitgaande van “open regiogrenzen”.

Leiding noodhulpteam
Output
Activiteiten

Adequate leiding over het noodhulpteam.
Preparatiefase:
Instellen van een opkomstregeling voor de Teamleider.
Inzetfase:
Contact leggen met de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G)
om af te stemmen welke hulp nodig is en op welke locatie;
Aansturen van de Rode Kruis-hulpverleners op locatie.
Onder leiding staan van de OvD-G en afstemmen met de taakverantwoordelijke secundaire triage.
Organiseren van de inzet en aflossing.
Afstemming zoeken met eventuele andere leidinggevenden op
dezelfde locatie (teamleider PSH(OR), teamleider Bevolkingszorg)
en hierover rapporteren aan de OvD-G.
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Prestatieindicatoren

Nafase:
Evalueren van een inzet en resultaten delen en indien nodig treffen
van verbetermaatregelen.
Bijdrage aan de inzetevaluatie van de GHOR/veiligheidsregio.
De noodhulpteamleider werkt volgens de werkwijze en kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de Leidraad GGB.

Inrichten en organiseren T3-verzorglocatie (T3-V)
Output
Activiteiten

Prestatieindicatoren

Een veilige en adequate verzorglocatie.
Inzetfase:
T3-slachtoffers op of bij de plaats incident c.q. het rampterrein verzamelen, clusteren en begeleiden naar de verzorglocatie;
Inrichten van T3-V met materialen uit het Noodhulpvoertuig en
regionale depot (van het IFV)
De aanwezige zorgprofessional (arts of verpleegkundige) ondersteunen bij het organiseren van (secundaire) triage.
Adequaat omgaan met (sociale) media in de T3-V, zoals beschreven in de Noodhulpmodule.
Registeren van T3-slachtoffers.
Aandacht geven aan familieleden van T3- slachtoffers.
Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een adequate overdracht van bij de verzorglocatie verzamelde T3-slachtoffers die bij
secundaire triage niet-gewond blijken te zijn aan Bevolkingszorg
van de gemeente
Noodhulpteamleden werken volgens de werkwijze en kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de Leidraad GGB.

BLS hulpverlening
Output
Activiteiten

BLS hulpverlening aan T3-slachtoffers in de verzorglocatie.
Inzetfase:
Prioriteren van noodhulp aan T3-slachtoffers.
EHBO leveren aan T3-slachtoffers, op het kwalificatieniveau Basic
Life Support (BLS).
Signaleren en doorverwijzen van letsels en/of aandoeningen waarvoor een zorgprofessional geraadpleegd moet worden
De toestand van de opgevangen T3-slachtoffers bewaken en waar
nodig bij verslechtering of het vermoeden van een verkeerde triage
bij zorgprofessional aanbrengen voor hernieuwde triage om te bepalen of alsnog ambulancezorg nodig is;
zorgen voor een adequate overdracht van slachtoffers aan zorgprofessionals (waar nodig).
Samenwerken met zorgprofessionals zoals: ambulancemedewerkers, huisartsen, etc.
Bieden van een luisterend oor, aandacht, erkenning, steun en
troost aan gewonde T3-slachtoffers tijdens het verlenen van de
BLS-hulpverlening.2

2

Bij niet-gewonde slachtoffers is dit een taak van Bevolkingszorg (proces opvang & verzorging). De rol van het noodhulpteam is
uitsluitend om steun te bieden aan de gewonde slachtoffers tijdens het verlenen van BLS-hulp. Dit kan worden gezien als een
integraal onderdeel van adequate BLS. Eventuele psychosociale hulpverlening en nazorg wordt verleend door psychosociale
opvangteams.
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Prestatieindicatoren

-

-

Noodhulpteamleden werken volgens de werkwijze en kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de Leidraad GGB.
Het stelsel van BLS hulpverlening vindt in verband met de secundaire triage plaats onder medische eindverantwoordelijkheid van
een zorgprofessional (arts of verpleegkundige).
De overdracht van slachtoffers aan de ambulancezorg vindt plaats
volgens een door de RAV landelijk vast te stellen methode.

Partnership
Output

Activiteiten

Indicatoren

Een actieve bijdrage aan de planvorming en ketenafstemming in het
kader van Grootschalige Geneeskundige Bijstand op verzoek van de
GHOR.
Preparatiefase:
De eigen planvorming van het Rode Kruis voor wat betreft noodhulp aansluiten op het crisisplan van de veiligheidsregio.
Verwerken van de rol van het Rode Kruis in de deelplannen van de
veiligheidsregio.
Afstemmen met de GHOR over het (meerjaren)beleid van de veiligheidsregio en de bijdrage van het Rode Kruis daaraan.
Bijdragen aan het organiseren van gezamenlijke oefeningen.
Deelnemen aan (multidisciplinaire) oefeningen.
Geen

Planvorming
Output
Activiteiten

Prestatieindicatoren

Planmatige voorbereiding van de inzetbaarheid en kwaliteit van de
noodhulpteams.
Beheerfase:
Ontwikkelen van beleid en procedures ten aanzien van de Noodhulpteams.
Kwaliteitsmanagement door middel van jaarlijkse interne audits.
Bijdragen aan de planmatige afstemming tussen de processen
noodhulp, bevolkingszorg en psychosociale hulpverlening, onder
regie van de GHOR.
Het beleid is conform de landelijke Leidraad GGB.
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Materialen
Output
Activiteiten

Prestatieindicatoren

Adequate materialen voor de noodhulpteams om te kunnen functioneren.
Preparatiefase:
Onderhoud en stalling Noodhulpvoertuig (i.s.m. met het IFV en de
veiligheidsregio).
BLS uitrusting up to date houden.
Herkenbare dienstkleding.
C2000 portofoon voor de Teamleiders.
Radioportofoons voor de overige Noodhulpteamleden.
De verbindingen van het noodhulpteam zijn verwerkt in de verbindingsschema’s van de veiligheidsregio en RAV, conform de landelijke voorschriften.
Het Rode Kruis draagt zorg voor tijdige roulatie van gebruiksmiddelen met de eigen werkvoorraad, opdat geen vervangingskosten
hoeven te worden gemaakt door verloop van houdbaarheidsdata.
Met uitzondering van de kleding worden de middelen niet door het
Rode Kruis gebruikt voor evenementenhulpverlening, tenzij preventieve inzet van het noodhulpteam door de GHOR is geadviseerd.

Pagina 13 van 15
Regionale overeenkomst Grootschalige geneeskundige bijstand (GGB) VRHM en NRK Noodhulpregio Hollands Midden 2015-2020

Bijlage 3. Documenten waarin de afspraken uit deze overeenkomst nader worden uitgewerkt
Behorend bij product
Gecertificeerde hulpverleners

24/7 inzetbaar noodhulpteam

Leiding noodhulpteam

Inrichten en organiseren
T3-V
BLS-hulpverlening
Partnership

Planvorming
Middelen

Documenten (indicatieve titels; deze
kunnen regionaal ook anders heten)
Vrijwilligersplan
(o.a. beschikbaarheid, spreiding en bijzondere omstandigheden)
Arbobeleid/beleid eigen veiligheid/verzekering
Regeling nazorg eigen personeel en vrijwilligers
Gecertificeerd opleidingscurriculum
OTO-plan noodhulpteams
Naast het eigen OTO jaarplan NRK (uitvoering opleidingscurriculum) bespreken
GHOR en NRK jaarlijks in juni de wensen
die in het GHOR OTO jaarplan vastgelegd
worden. Het GHOR OTO jaarplan wordt in
oktober van een kalenderjaar afgerond.
Taakkaarten en werkdocumenten conform
Leidraad GGB
Landelijk dekkingsplan
Bereikbaarheidsregeling noodhulpteams
Inzetprotocol/inzetcriteria noodhulpteam
voor de MKA, onderdeel van de opschalingscodes opgeschaalde ambulancezorg
Procedure inzetevaluatie
GHOR: Procedure Afhandeling van een
operationele inzet GHOR Versie: 2.3
Procedure gewondenregistratie
Zie afspraken ketenpartners; Acute zorgpartners en Care-organisaties
Procedure overdracht slachtoffer aan
RAV
Rode Kruis verwerkt in deelplannen
GHOR
Zie afspraken ketenpartners; Acute zorgpartners en Care-organisaties
Landelijk beleidskader noodhulpteams
Kwaliteitskader
Stallings- en onderhoudsplan voertuig
noodhulpteam
Kledingvoorschrift

Afspraken alarmerings- en verbindingsmiddelen, verbindingsschema´s
Afspraken - initiatief GHOR

Verantwoordelijkheid van
Rode Kruis

Rode Kruis
Rode Kruis
Rode Kruis
Rode Kruis in overeenstemming met de GHOR

Rode Kruis
Rode Kruis
Rode Kruis
RAV, in overleg met GHOR
en Rode Kruis
GHOR, Rode Kruis

GHOR in overeenstemming
met geneeskundige keten
Rode Kruis in overeenstemming met RAV
GHOR in overeenstemming
met Rode Kruis

Rode Kruis
Rode Kruis
Rode Kruis, IFV
Rode Kruis, landelijk uniform in overeenstemming
met GGD GHOR Nederland
GHOR, Rode Kruis, RAV
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Bijlage 4. Overzicht landelijke opkomstlocaties voor de noodhulpteams
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B.5

1. Samenvatting voorstel
Conform artikel 12 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie
van de begroting in het lopende boekjaar. Deze tussentijdse rapportage gaat in op de realisatie van
de beleidsvoornemens en relevante ontwikkelingen en/of afwijkingen.

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

Bestuursrapportage VRHM
t/m derde kwartaal 2015
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

E.H. Breider
Concerncontroller
26 november 2015

B.5

Bijlage(n):

-

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

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
3.1 Prognose financieel resultaat 2015
Met de begrotingswijziging, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni jl., is het laatste
financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2015. Deze wijziging omvatte aanvullende uitgaven ten
behoeve van het project ademlucht, het trainings- en oefenprogramma voor het operationele
informatiemanagement van de VRHM en de hiertoe voorgenomen onttrekkingen aan de daarvoor
gevormde bestemmingsreserves, alsmede de verwerking van de structurele wijziging van de
financieringsstroom GHOR met ingang van 2014 en de gemeentelijke deelname aan de
regionalisering van het Veiligheidshuis met ingang van 2015 waarvoor de VRHM de kassiersfunctie
vervult.
Met het inzicht in de realisatie van de begroting tot en met september, zowel wat betreft de lasten als
de baten, kan worden gemeld dat het jaarrekeningresultaat in 2015 wederom positief zal zijn. Analyse
op hoofdlijnen:
 een deel van de formatie wordt (nog) niet vast ingevuld in afwachting van de evaluatie van het
organisatie- en formatieplan (voorzien voor 2016);
 onderhoudsconcepten voor Mobiliteit, de Persoonlijke functionele uitrustingen en Werkomgeving
zijn in het kader van Facilitair 2.0 (‘beheer op orde’) uitgewerkt. De operationele
beheeractiviteiten zijn ingericht in het Facilitair Management Informatie Systeemsysteem. Het op
basis daarvan volledig uitvoeren van het planmatig onderhoud moet nog verder worden
geïmplementeerd;
 uitgestelde vervangingsinvesteringen als gevolg van heroverwegingen (programma Meer-AndersMinder / materieelplan).

3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen
Algemeen
Regionaal beleidsplan 2016-2019
Conform Artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s stelt het bestuur van de veiligheidsregio ten minste
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de
taken van de veiligheidsregio.
Tijdens de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 24 september 2015 zijn de
beleidsprioriteiten voor het nieuwe beleidsplan 2016-2019 besproken. Op basis van de evaluatie van
de beleidsprioriteiten van het regionaal beleidsplan 2012-2015, de uitkomsten van het Regionaal
Risicoprofiel, de (landelijke) Strategische Agenda, evaluaties van het feitelijk functioneren van de
crisisorganisatie en overige ontwikkelingen heeft de VRHM drie beleidsprioriteiten voor de komende
beleidsperiode vastgesteld:
 informatiegestuurd werken
 risicogericht werken
 omgevingsgericht (net)werken
Het streven is om eind 2015 een herzien Regionaal Beleidsplan in concept gereed te hebben, dat
draagvlak heeft bij bestuur, management en partners van de veiligheidsregio. Daarna volgt
afstemming met de gemeenteraden, waarna het Algemeen Bestuur in februari 2016 het Regionaal
Beleidsplan kan vaststellen.
Regionaal risicoprofiel 2016-2019
Conform Artikel 15 van de Wet veiligheidsregio wordt het beleidsplan, bedoeld in artikel 14, mede
gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel.
Op 2 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur het herijkt Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden
2016-2019 vastgesteld. Risico’s waaraan de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht voor
geven:
 Overstromingen
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie/ICT, ziektegolf
 Verstoring openbare orde
 Luchtvaartongevallen
Het Regionaal Risicoprofiel is voorgelegd aan gemeenteraden en andere partners van de
veiligheidsregio. Deze reacties zijn verwerkt en gebruikt voor een voorstel en prioritering voor de
aanpak van risico’s. De verwachting is dat het Algemeen Bestuur het Regionaal Risicoprofiel op 26
november vaststelt.
2e Fase groot onderhoud gemeentefonds 2016 en herijking Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
(BDuR) 2017
De tweede fase groot onderhoud gemeentefonds omvatte o.a. het taakgebied Brandweer &
Rampenbestrijding (onderdeel van Openbare Orde en Veiligheid). De nieuwe verdeling van de
algemene uitkering in het gemeentefonds wordt ingevoerd in 2016. Uit het onderzoek is gebleken dat
landelijk de uitgaven van gemeenten hoger liggen dan waarmee in de algemene uitkering rekening
wordt gehouden. Vooral de kleinere, minder verstedelijkte gemeenten geven meer uit dan het ijkpunt.
De omvang van het subcluster is verhoogd en de verdeling is ten gunste van vooral de kleinere
gemeenten aangepast. De omvang van het subcluster stijgt landelijk met € 73 miljoen. Het subcluster
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B&R is onderzocht in samenhang met de BDuR. Door de verdergaande regionalisering is sprake van
een toegenomen verwevenheid van beide geldstromen. Ook voor de BDuR leidt het onderzoek tot
een nieuwe landelijke verdeling, maar per 2017.
Binnen Hollands Midden zijn bestuurlijke afspraken gemaakt betreffende de routekaart Cebeon en de
Cebeon-norm tot en met 2018 (kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen). Conform afspraak zal het bestuur, mede ook naar aanleiding
van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het
gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per
2017, de gehanteerde financieringssystematiek evalueren en voorstellen ontwikkelen voor de
volgende beleidsperiode.
Programma Brandweer
Nieuwe OR VRHM
In juni 2015 zijn verkiezingen gehouden voor een nieuwe OR VRHM. De OR heeft 15 zetels die gelijk
zijn verdeeld over drie kiesgroepen, te weten:
 Medewerkers 24-uursdienst
 Kantoormedewerkers
 Vrijwilligers
Sociaal statuut
Het Georganiseerd overleg heeft een onderhandelingsakkoord bereikt over de inhoud van het Sociaal
Statuut. Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
vakbonden waarin de afspraken staan over personele consequenties bij organisatiewijzigingen. Het
Dagelijks Bestuur heeft op 15 april 2015 het Sociaal Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden 2015
vastgesteld.
Definitieve functiewaardering
Per 1 oktober 2015 sluit VRHM aan bij het landelijke functiebeschrijvings- en
functiewaarderingssysteem HR21.
Regeling functioneren en beoordelen
In 2015 is VRHM van start gegaan met de stapsgewijze invoering van de gesprekscyclus
Functioneren en Beoordelen (F&B)voor alle medewerkers van VRHM. F&B houdt in dat iedereen elk
jaar een gesprek krijgt met zijn leidinggevende over hoe het gaat op het werk. Er zijn drie soorten
gesprekken:
 Functioneringsgesprek ( één keer per jaar)
 Beoordelingsgesprek (één keer per jaar en maatwerk)
 POP-gesprek (één keer per drie jaar)
Medewerkersonderzoek
Op 27 augustus is VRHM gestart met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek om te meten
hoe werknemers hun werk en de VRHM als werkgever ervaren. Aan de oproep om mee te doen aan
het eerste medewerkersonderzoek is massaal gehoor gegeven: 948 collega’s (ruim 75%) hebben de
vragenlijst ingevuld. De algemene score van het medewerkersonderzoek krijgt een 6,9. Eind oktober
gaan facilitators opgeleid worden en worden de sessies ingepland om de resultaten te delen en
verbeterplannen op te gaan stellen.
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PPMO-keuring (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek, incl. aanstellingskeuring)
Er wordt uitvoering gegeven aan het project PPMO. Gekoppeld aan de CAO wijzigingen in 2006
(afschaffen FLO en afspraken maken over loopbaanbeleid) is besloten tot het ontwikkelen van een
periodieke keuring. Omdat in het brandweerveld steeds meer de behoefte ontstond om naar
eenduidigheid in de wijze van keuren en testen werd tevens een aanstellingskeuring (AK) ontwikkeld.
De AK en het PPMO gaan uit van dezelfde bijzondere functie-eisen en zijn intussen vastgelegd in de
CAR-UWO. De ambitie is op 31 december 2015 operationeel te zijn zodat in het nieuwe jaar kan
worden gestart met de keuringen en de jaarlijkse fysieke test.
Veiligheid-Gezondheid-Welzijn (VGW)-beleid
BHM is gestart met het project Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het ontwerpen en inrichten
van een arbozorgsysteem. De op te leveren resultaten zijn:
 Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en gestart met uitvoering verbetermaatregelen.
 Leiding en medewerkers zijn zich bewust van de risico’s en hun beïnvloedingsmogelijkheden.
 VGW organisatie ingericht.
Aan de hand van de hoofdprocessen zijn compacte werkgroepen samengesteld die aan de slag gaan
met het inventariseren en analyseren van de risico’s en het opstellen van de verbetermaatregelen.
Piketregeling
Binnen de Raad van Brandweercommandanten (RBC) is het deelplan Brandweerzorg, behorende bij
het Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP), vastgesteld. Het beschrijft de te onderscheiden
rollen binnen het brandweeroptreden in een volledig ontplooide multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie. Dit dient gebruikt te worden bij het ontwikkelen van een functie-roloverzicht van de brandweerpiketdiensten. Het functie-rol-overzicht en de kwalificatieprofielen is de
basis voor het opstellen van de piketregeling en een wervings- en selectieprocedure.
DBK (Digitale Bereikbaarheidskaart)
Op 5 januari 2015 is DBK operationeel in gebruik genomen op de tankautospuiten, waarmee een
belangrijk stap is gezet in de noodzakelijke en actuele informatievoorziening ter plaatse om
incidenten effectief en veilig te bestrijden
Facilitair 2.0
Facilitair 2.0 heeft als doel om de facilitaire basis op orde te brengen. Er zijn afspraken gemaakt over
de dienstverlening en de facilitaire processen zijn ontworpen. Op 1 juli 2015 is de implementatie van
facilitair 2.0 op projectbasis afgerond en is de verdere afronding van de implementatie fase
overgedragen aan de Facilitaire lijn. Het is belangrijk dat de organisatiestructuur de uitvoering van
deze processen zo goed mogelijk faciliteert. Om die reden is er een nieuwe organisatiestructuur van
de afdeling Facilitair ontworpen.
Ademlucht
Doel van het project ademlucht is het onderzoeken en implementeren van een zo optimaal mogelijke
inrichting van (gedeeltelijke) centralisatie van het onderhoud en beheer van de adembeschermende
middelen. Hierin dienen, door een effectieve en efficiënte uitvoering van de op te stellen processen,
de door de organisatie gestelde behoeften en kwaliteitseisen te worden behaald.
Hiertoe is de standaard bepaald van de ademluchtset voor Brandweer Hollands Midden en is er
duidelijkheid over de beroepskazernes waar een ademluchtwerkplaats zal worden gesitueerd en is er
– in het verlengde hiervan – een besluit genomen over de werkverdeling op de beroepskazernes
aangaande de facilitaire specialismen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke stappen gezet in het ontsluiten
van de management rapportages over het beheer en onderhoud van de adembeschermende
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middelen. Om tot een goede afronding van het project te komen zijn er conform het projectplan nog
een tweetal belangrijke projectresultaten te realiseren. Dit betreffen het definitief ontwerp van de
ademluchtwerkplaatsen en een implementatie- en investeringsplan om het nieuwe ademluchtconcept
van werkplaatsen, middelen en logistiek stapsgewijs uit te rollen.
Implementatie dienstkleding
Door het implementeren van de resultaten uit het project Dienstkleding wil de organisatie bereiken dat
haar medewerkers worden beschermd tegen risico’s waaraan medewerkers worden blootgesteld bij
de uitvoering van haar werkzaamheden. Daarnaast dient het bij te dragen aan de herkenbaarheid,
zowel intern, richting samenwerkingspartners en/of richting publiek en een uniforme uitstraling en
daarmee een einde maken aan de grootste verschillen die er op dit moment zijn. Aan het einde van
het jaar wordt het project afgerond en overgedragen aan de staande organisatie.
Nieuwe oefenfaciliteiten op het Regionaal Oefencentrum in Waddinxveen
Op 30 september 2015 is het nieuwe Regionaal Oefencentrum Brandweer te Waddinxveen officieel
geopend. In het nieuwe oefencentrum worden de omstandigheden waarmee brandweermensen te
maken kunnen krijgen tijdens een daadwerkelijke inzet, realistisch nagebootst.
Project Vakbekwaamheid 2.0
Op 7 juli 2015 heeft het Directieteam BHM de visie op vakbekwaamheid 2.0 vastgesteld. Op basis
hiervan is een Project Initiatie Document opgesteld. Uitgaande van de visie op vakbekwaamheid dient
bekend te worden welke gewenste prestaties door de afdeling Vakbekwaamheid geleverd dienen te
worden èn welke prestaties verwacht worden van leidinggevenden m.b.t. sturen op vakbekwaamheid
van medewerkers en teams, èn welke prestaties verwacht worden van de individuele
medewerker/vrijwilliger. Tevens dient in beeld te zijn welke normen gesteld worden aan de
vakbekwaamheid per functie, welke criteria gelden per opleiding, bijscholing, training, en oefening,
welke criteria gehanteerd dienen te worden voor het aanbod, de voorbereiding en afname van
producten voor opleiding en oefening.
Huisvestingsvraagstukken
De Brandweer Hollands Midden kent een groot aantal huisvestingsvraagstukken (o.a. nieuwbouw
Leiden Noord, locatieonderzoek Zwammerdam en Bodegraven, leegstand GMK, concept nieuwe
werken en herhuisvesting als gevolg van organisatorische veranderingen). Om deze en toekomstige
vraagstukken in samenhang te kunnen beoordelen, wordt een strategische huisvestingsvisie
opgesteld.
Verzekeringen
Qua verzekeringen kan worden gemeld dat de aanbesteding van de verzekering van opstallen en
bedrijfsinventaris van de kazernes succesvol is afgewikkeld. De Europese Aanbestedingen voor de
ongevallenverzekering is inmiddels in gang gezet. Gebleken is dat Nederlandse verzekeraars geen
aanbieding meer mogen doen om groot molest en hypotheekvangnet te dekken in geval van
terrorisme. Dit punt wordt op landelijk niveau aangekaart omdat alle veiligheidsregio’s hiermee
worden geconfronteerd. De Europese aanbesteding voor het wagenpark loopt volgens schema.
Aanbesteding accountant
Conform planning wordt in het vierde kwartaal 2015 gestart met de aanbestedingsprocedure voor de
nieuwe accountantsronde. De heer T.P.J. Bruinsma zich inmiddels bereid verklaard om zitting te
nemen in de selectiecommissie.
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Evaluatie en doorontwikkeling operationele prestaties
Met de portefeuillehouder Brandweer in het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden, de
heer K.J.G. Kats, is afgesproken om de rapportages door te ontwikkelen, met name ook gericht op
analyse en toelichting en hierbij de gemeenten actief te betrekken.
Vanaf 2015 wordt dit projectmatig opgepakt. Projectdoelstellingen zijn:
Een kwartaalrapportage van de operationele prestaties van BHM aan gemeenten waarin:
 Gerapporteerde indicatoren bijdragen aan het inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve
prestaties van Brandweer Hollands Midden
 Een verklaring kan worden gegeven voor de afwijkingen ten opzichte van de afgesproken
norm(en).
 De rapportage zoveel als mogelijk geautomatiseerd tot stand kan komen.
 De gerapporteerde indicatoren, indien mogelijk, door middel van BI kunnen worden ontsloten.
Vanuit gemeenten is een gemeentelijke klankbordgroep samengesteld.
Voorbereiden beleidsplan 2016-2018 (incl. uitvoering MAM)
Het nieuwe beleidsplan vormt het strategisch kader voor de versterking van de brandweer(zorg) in
2016 – 2018 en geeft mede de uitwerking en fasering aan van de implementatie van de Kadernota
Meer-Anders-Minder (MAM), zoals door het bestuur vastgesteld in 2014.
Hoofdlijnen uit deze kadernota zijn:
 heroverwegen formatie- en functieplan;
 herijken (repressieve) materieel- en personeelssterkte;
 herijken takenpakket Risicobeheersing;
 herijken werkprocessen vakbekwaamheid;
 voorstellen uitruk op maat.
Uitwerking van deze MAM-onderwerpen dient er toe te leiden dat de brandweerorganisatie uiterlijk in
2018 voldoet aan de Cebeon-taakstelling en toegerust is om adequate brandweerzorg te leveren
gebaseerd op het risicoprofiel van de regio.
Het beleidsplan BHM 2016-2018 ligt bestuurlijk ter besluitvorming voor in het DB van 29 oktober en
het AB van 26 december 2015.
Programma Gemeenschappelijke Meldkamer
Informatierapportage GMK De Yp augustus 2015
In het Dagelijks Bestuur van 10 september 2015 heeft de directeur GMK Den Haag, op verzoek van
de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, het bestuur geïnformeerd over de
ontwikkelingen op de meldkamer en daarbij in het bijzonder aandacht te schenken aan storingen in
de ICT en getroffen maatregelen.
Notitie investeringsaanvraag in voorbereiding
Naast het uitbreiden van de fallback zijn er maatregelen gepland voor aanpassing van de
infrastructuur van het ICT-systeem. In de notitie investeringsaanvraag moet nog worden aangegeven
wat onder investeringen valt en wat uit het exploitatiebudget gefinancierd zou kunnen/ moeten
worden. De notitie staat geagendeerd voor de kerngroep-vergadering van 30 oktober en stuurgroepvergadering van 16 november.
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Programma Veiligheidsbureau
Voor het programma Veiligheidsbureau zijn geen bijzonderheden te vermelden betreffende de
realisatie van de beleidsvoornemens en/of relevante ontwikkelingen.
Programma Oranje Kolom
Implementatie bevolkingszorg op orde
De visie bevolkingszorg op orde 2.0 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 2 april 2015.
Momenteel loopt een ronde langs alle colleges Burgemeester en wethouders om deze ook lokaal vast
te stellen. Inhoudelijk zijn de principes verwerkt in de deelprocessen bevolkingszorg (onderdeel van
het Regionaal Crisisplan).
Ontwikkelen prestatiekader en de meting
Gekoppeld aan de uitkomsten van de scan +2 meting (uitgevoerd en afgerond eind 2014) en het
traject implementatie bevolkingszorg op orde 2.0 is het bestaande normenkader doorontwikkeld tot
een nieuw prestatiekader. Hierin wordt gekeken naar een aantal organisatorische thema’s maar ook
naar outputnormen. Ook de prestatie-eisen uit BZOO 2.0 zijn erin verwerkt.
Voor het meten van de geformuleerde prestaties is een eerste aanzet gemaakt en besproken met de
regiegroep gemeentesecretarissen.
Evaluatie evenementenkader
Met alle gemeenten is gekeken naar de opzet en werking van het evenementenkader. Dit heeft geleid
tot een regionale rapportage met voorstellen om onderdelen van het proces te nader te onderzoeken
en uit te werken. Het gaat dan onder meer om aanvraagformulier, risicoscan, vooroverleg, integraal
operationeel plan.
Uitrol productcatalogus Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)
Voor 2015 en 2016 is een productcatalogus OTO ontwikkeld en verspreid. Voor alle deelprocessen
zijn opleidingen/trainingen aangeboden. Inschrijving gebeurt door de gemeenten (meestal in
clusterverband). Voor de regionale piketgroepen (hard en zacht piket) wordt de inschrijving geregeld
vanuit het bureau gemeentelijke crisisbeheersing.
Professionalisering crisiscommunicatie
Een bijzondere opleiding was in mei 2015 de vijfdaagse opleiding voor omgevingsanalisten. Als
eerste regio in het land is onze regionale pool omgevingsanalisten opgeleid en gecertificeerd. Alle
andere rollen uit het proces crisiscommunicatie krijgen, naast de oefeningen, in het najaar een
aanvullende en/of basistraining specifiek voor hun rol.
Ontwikkeling crisis-app bevolkingszorg
Op verzoek van enkele gemeenten is, samen met een extern bureau, een crisis-app bevolkingszorg
ontwikkeld. Deze app is begin september 2015 gelanceerd. Zoveel mogelijk relevante informatie is in
deze app verzameld voor bestuurders en de crisisfunctionarissen in het proces bevolkingszorg. De
verdere ontwikkeling van de app is de komende periode, mede op basis van input van de gebruikers,
aan de orde.
Nieuw convenant Rode Kruis
De afgelopen periode is door het BGC (in samenwerking met de gemeenten) en het Nederlandse
Rode Kruis gewerkt aan een nieuw convenant voor de ondersteuning bij bevolkingszorg
(gemeentelijke) taken. E.e.a. is verder afgerond. De VRHM treedt in deze op als kassier namens de
gemeenten. Het is het voornemen dit voorstel in te brengen in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 26 november a.s. Gedacht wordt aan een meerjarig contract 2016-2018 met een daarin
opgenomen financieel pad waarin in een tabel duidelijk wordt gemaakt wat de meerkosten (in 2016
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€ 14.631 ten opzichte van de begroting 2016) per gemeente worden. In formele zin zal een besluit
van het Algemeen Bestuur gepaard gaan met een begrotingswijziging voor 2016.

4. Implementatie en communicatie
Behandeling van deze informatienotitie is geagendeerd voor de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 29 oktober 2015 en 26 november 2015 voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.

5. Bijlagen
-
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B.6

1. Samenvatting voorstel
In november 2012 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) het kader evenementenveiligheid VRHM en de daarbij behorende bijlagen vastgesteld. Het
doel van het evenementenkader is het vergroten van de publieksveiligheid bij risicovolle
evenementen. Het AB heeft tijdens de vaststelling van het evenementenkader afgesproken om de
implementatie, de werking en het gebruik van het kader te evalueren.

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

Evaluatie kader evenementenveiligheid VRHM
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

B.6

Bijlage(n):

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Datum:

VRHM; BGC;
A. Heus-van den Berg
26 november 2015

3. Toelichting
Besluit
In haar vergadering van 26 oktober 2015 heeft het Dagelijks Bestuur besloten:
1. De rapportage van de evaluatie van het kader evenementenveiligheid VRHM voor kennisgeving
aan te nemen;
2. In te stemmen met de aanbeveling om onderstaande onderwerpen uit het kader nader te
onderzoeken en uit te werken:
- Aanvraagformulier
- Veiligheidsplan
- Risicoscan
- Vooroverleg
- Adviezen
- Integraal Operationeel Plan
- Veiligheidsteam
- Operationeel verslag
3. De multidisciplinaire werkgroep evenementenveiligheid opdracht te geven in samenwerking met
werkgroep MDOP voor 1 juli 2016 voorstellen te formuleren voor de punten die genoemd staan bij
beslispunt 2;
4. De werking van de regionale evenementencoördinatie in 2016 te evalueren.

Conclusies
Op basis van het evaluatieonderzoek zijn conclusies te trekken over de implementatie, de werking en
het gebruik van het kader.
Implementatie
Op gemeente Gouda na, hebben alle gemeenten (18) het kader vastgesteld als werkwijze voor de
vergunningverlening van risicovolle evenementen. 15 gemeenten die het kader hebben vastgesteld,
hebben het kader ook geïmplementeerd. Deze 15 gemeenten hebben echter niet alle onderdelen uit
het kader geïmplementeerd. Een van de redenen hiervoor is dat sommige gemeenten aangeven
geen risicovolle evenementen te hebben.
In 2013 hebben alle gemeenten diverse opleidingsmodules gevolgd ter implementatie van het kader.
De modules gingen over het kader zelf; de risicoscan en risicoanalyse; de regierol van de gemeente;
het omgaan met adviezen; toezicht en handhaving op evenementen; en coördinatie en besluitvorming
tijdens evenementen.
De hulpdiensten werken met het kader evenementenveiligheid. Momenteel bekijken de hulpdiensten
op welke wijze de advisering over evenementen integraal plaats kan vinden.
Werking
In de evaluatie is gevraagd naar de mening van de gemeenten en hulpdiensten over het kader. De
meningen lopen uiteen van “het kader is de kast ingegaan” tot “het kader biedt een goede structuur”.
Enerzijds geven de gemeenten en hulpdiensten aan dat het kader wordt omarmd en gezien als
handig proces voor afstemming. Het geeft voor gemeente, organisator en hulpdiensten duidelijkheid
over de eigen verantwoordelijkheden. Het kader leek in eerste instantie minder werkbaar dan in de
praktijk het geval is en is een goed middel om veiligheid bij evenementen aandacht te geven
(bewustwording). Het onderwerp evenementenveiligheid is veel meer op de agenda gekomen. Het
draagvlak dat met het kader hiervoor is gecreëerd is goed en er is ook nog maatwerk mogelijk. Het is
duidelijk dat de regie voor het proces bij de gemeente ligt en het is goed dat hulpdiensten meer zijn
gaan samenwerken. Het proces leidt tot beter inzicht in risico’s van evenementen, delen en
afstemmen van deze risico’s draagt bij aan de organisatie van een zo veilig mogelijk evenement.
Anderzijds komt uit de evaluatie naar voren dat de structuur die het kader biedt ook tegelijk als valkuil
wordt gezien. Het proces wordt als “te omvangrijk” gezien voor een klein evenement. Het is goed dat
het kader organisatoren meer laat nadenken over veiligheid, maar dit vergt wel veel tijd en energie.
Het kader wordt als leidraad gebruikt, gemeenten halen eruit wat voor hen werkt en er wordt
aangegeven dat het kader pas effect heeft als alle gemeenten en hulpdiensten het proces volgen en
als de regionale evenementencoördinatie aangesteld is. Per 1 maart 2015 is de functie van regionale
evenementencoördinator ingevuld. Met de aanstelling van de evenementencoördinator wordt de
werking van het kader versterkt.
Gebruik
Voor de uitkomsten van de evaluatie over het gebruik van het kader wordt verwezen naar hoofdstuk 3
van de rapportage evaluatie kader evenementenveiligheid.
Aanbevelingen
De gemeenten en hulpdiensten zijn van mening dat het proces op zich niet aangepast hoeft te
worden. Zij zien de meerwaarde van het beschreven proces. Na de eerste implementatie gaat het er
nu om het proces met elkaar goed te gaan doorleven.
In de gesprekken met de gemeenten en hulpdiensten zijn onderwerpen benoemd die nader
onderzoek en uitwerking vereisen. Verdere uitwerking van deze punten zorgt voor een meer uniforme
werkwijze bij gemeenten en een soepeler verloop van het proces uit het kader.
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Genoemde onderwerpen:
Aanvraagformulier
Veiligheidsplan
Risicoscan
Vooroverleg
Adviezen
Integraal Operationeel Plan
Veiligheidsteam
Operationeel verslag
Proces van evaluatie
Voor de evaluatie zijn gesprekken gehouden met alle gemeenten. Er is gesproken met de
vergunningverlener(s) evenementen en de MOV’er. In gemeente Gouda is gesproken met de
burgemeester en de evenementencoördinator. Ook zijn gesprekken gevoerd met brandweer, politie
en GHOR.
Aandachtspunt
De veiligheidsregio uit haar zorgen over het volgende. Het kader evenementenveiligheid is gebaseerd
op de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid. Op landelijk niveau lijkt geen sprake te zijn van
borging van deze handreiking onder een portefeuillehouder. Er vindt dan ook geen doorontwikkeling
van het document plaats. De regionale evenementencoördinatie houdt dit in de gaten en volgt de
landelijke ontwikkelingen met betrekking tot evenementenveiligheid.

4. Implementatie en communicatie
Via diverse overleggen en per mail worden de vergunningverleners evenementen, de
gemeentesecretarissen en de MOV’ers op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de evaluatie.
Verder wordt hierover in de nieuwsbrief VRHM gecommuniceerd.

5. Bijlagen
1.

Rapportage Evaluatie kader evenementenveiligheid
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B.6

Rapportage
Evaluatie kader evenementenveiligheid

1. Inleiding
In november 2012 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
het kader evenementenveiligheid en de daarbij behorende bijlagen vastgesteld. Het doel van het
evenementenkader is het vergroten van de publieksveiligheid bij risicovolle evenementen. Het AB
heeft tijdens de vaststelling van het evenementenkader afgesproken om de implementatie, de werking
en het gebruik van het kader te evalueren. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de evaluatie.

2. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Op basis van het evaluatieonderzoek zijn conclusies te trekken over de implementatie, de werking en
het gebruik van het kader.
Implementatie
Op gemeente Gouda na, hebben alle gemeenten (18) het kader vastgesteld als werkwijze voor de
vergunningverlening van risicovolle evenementen. 15 gemeenten die het kader hebben vastgesteld,
hebben het kader ook geïmplementeerd. Deze 15 gemeenten hebben echter niet alle onderdelen uit
het kader geïmplementeerd. Een van de redenen hiervoor is dat sommige gemeenten aangeven geen
risicovolle evenementen te hebben.
Gemeente Gouda: 26 augustus 2015 hebben de burgemeester van Gouda, Milo Schoenmaker, en de
portefeuillehouder evenementenveiligheid, Ruud Bitter, met elkaar van gedachten gewisseld over de
rapportage evaluatie kader evenementenveiligheid. In dit gesprek heeft de burgemeester aangegeven
dat gemeente Gouda het kader evenementenveiligheid nog gaat vaststellen.
In 2013 hebben alle gemeenten diverse opleidingsmodules gevolgd ter implementatie van het kader.
De modules gingen over het kader zelf; de risicoscan en risicoanalyse; de regierol van de gemeente;
het omgaan met adviezen; toezicht en handhaving op evenementen; en coördinatie en besluitvorming
tijdens evenementen.
De hulpdiensten werken met het kader evenementenveiligheid. Momenteel bekijken de hulpdiensten
op welke wijze de advisering over evenementen integraal plaats kan vinden.
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Werking
In de evaluatie is gevraagd naar de mening van de gemeenten en hulpdiensten over het kader. De
meningen lopen uiteen van “het kader is de kast ingegaan” tot “het kader biedt een goede structuur”.
Enerzijds geven de gemeenten en hulpdiensten aan dat het kader wordt omarmd en gezien als handig
proces voor afstemming. Het geeft voor gemeente, organisator en hulpdiensten duidelijkheid over de
eigen verantwoordelijkheden. Het kader leek in eerste instantie minder werkbaar dan in de praktijk het
geval is en is een goed middel om veiligheid bij evenementen aandacht te geven (bewustwording).
Het onderwerp evenementenveiligheid is veel meer op de agenda gekomen. Het draagvlak dat met
het kader hiervoor is gecreëerd is goed en er is ook nog maatwerk mogelijk. Het is duidelijk dat de
regie voor het proces bij de gemeente ligt en het is goed dat hulpdiensten meer zijn gaan
samenwerken. Het proces leidt tot beter inzicht in risico’s van evenementen, delen en afstemmen van
deze risico’s draagt bij aan de organisatie van een zo veilig mogelijk evenement.
Anderzijds komt uit de evaluatie naar voren dat de structuur die het kader biedt ook tegelijk als valkuil
wordt gezien. Het proces wordt als “te omvangrijk” gezien voor een klein evenement. Het is goed dat
het kader organisatoren meer laat nadenken over veiligheid, maar dit vergt wel veel tijd en energie.
Het kader wordt als leidraad gebruikt, gemeenten halen eruit wat voor hen werkt en er wordt
aangegeven dat het kader pas effect heeft als alle gemeenten en hulpdiensten het proces volgen en
als de regionale evenementencoördinatie aangesteld is. Per 1 maart 2015 is de functie van regionale
evenementencoördinator ingevuld. Met de aanstelling van de evenementencoördinator wordt de
werking van het kader versterkt.
Gebruik
De uitkomsten van de evaluatie over het gebruik van het kader staan verwoord in hoofdstuk 3.
‘Conclusies per onderwerp uit het kader evenementenveiligheid’.

Aanbevelingen
De gemeenten en hulpdiensten zijn van mening dat het proces op zich niet aangepast hoeft te
worden. Zij zien de meerwaarde van het beschreven proces. Na de eerste implementatie gaat het er
nu om het proces met elkaar goed te gaan doorleven.
In de gesprekken met de gemeenten en hulpdiensten zijn onderwerpen benoemd die nader
onderzoek en uitwerking vereisen. Verdere uitwerking van deze punten zorgt voor een meer uniforme
werkwijze bij gemeenten en een soepeler verloop van het proces uit het kader.
Genoemde onderwerpen:
-

Aanvraagformulier
Veiligheidsplan
Risicoscan
Vooroverleg
Adviezen
Integraal Operationeel Plan
Veiligheidsteam
Operationeel verslag
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3. Conclusies per onderwerp uit het kader evenementenveiligheid
Termijnen
In het kader evenementenveiligheid zijn de termijnen aangegeven waarbinnen bepaalde stappen
doorlopen moeten worden. Om het proces goed te laten verlopen, moet de aanvraag voor een
evenementenvergunning uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het evenement ingediend zijn bij de
gemeente.
10 gemeenten hebben de aanvraagtermijnen niet aangepast conform het kader. De termijnen
verschillen tussen de 8, 12 en 13 weken. Een aantal gemeenten vindt dat 13 weken te lang van te
voren is om evenementen aan te vragen. Echter, de voorbereiding van risicovolle evenementen start
vaak ruim voor de termijn van 13 weken. Dan is weliswaar wellicht nog geen sprake van formele
documenten, maar wordt bijvoorbeeld al wel nagedacht en afgestemd over wie welke maatregelen
neemt. Een van de redenen om vroeg te starten met de voorbereiding is dat in de 13e week voor het
evenement de stukken bij de aanvraag dan volledig zijn.
Tip. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk stuurt aan het eind van ieder jaar een brief naar bekende
organisatoren waarin zij uitgenodigd worden om het aan te geven als zij in het jaar daarop een
evenement willen organiseren.

Aanvraagformulier
Het (formele) begin van de proces aanpak van risicovolle evenementen is het indienen van een
aanvraag door de evenementenorganisator. De organisator gebruikt hiervoor een door de gemeente
verstrekt aanvraagformulier.
5 gemeenten gebruiken het aanvraagformulier vanuit het kader. Gemeente Leiderdorp gaat met de
organisator het gesprek aan over de aanvraag. Op die manier krijgt de organisator beter zicht in wat
van hen verwacht wordt. De overige gemeenten hebben een eigen aanvraagformulier gemaakt, maar
geven wel aan het formulier van het kader te willen gebruiken als deze digitaal verkrijgbaar is.
Redenen om het aanvraagformulier uit het kader niet te gebruiken zijn: het aanvraagformulier is te
uitgebreid; er lijken dubbele vragen in te staan; vragen lijken niet altijd even logisch; het is een Wordbestand en kan nog niet gemakkelijk ingevuld worden. Gemeente Lisse heeft het aanvraagformulier
voor kleine evenementen teruggebracht naar een formulier met minder vragen.
Volgens de hulpdiensten zorgt het gebruik van verschillende aanvraagformulieren ervoor dat het
proces niet altijd soepel verloopt. De politie merkt op dat aanvraagformulieren wisselen qua inhoud. In
het format aanvraagformulier uit het kader staan vragen waarvan niet iedereen weet waarom deze
gesteld worden. Van belang is dat er wordt doorgevraagd. De vragen zijn relevant voor de risicoscan
en de risicoanalyse/risicoprofiel van het evenement.

Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is het plan van de organisator dat inzichtelijk maakt welke risico’s het evenement
met zich meebrengt en welke maatregelen de organisator daarvoor treft.
1 gemeente maakt geen gebruik van het format veiligheidsplan. Deze gemeente maakt gebruik van
een ander format omdat hier, naar mening van deze gemeente, meer voorbeelden in staan en de
uitleg duidelijker is. De gemeenten die wel gebruik maken van het format veiligheidsplan geven aan
dat het voor organisatoren erg lastig is om een veiligheidsplan te maken. Professionele (commerciële)
organisatoren begrijpen wel waarom en hoe zij een veiligheidsplan moeten maken. Voor vrijwilligers
blijkt het echter een hele klus te zijn. In gemeenten Leiden en Leiderdorp kunnen organisatoren hierbij
geholpen worden door de politie. In gemeente Lisse ondersteunt de gemeente vrijwillige organisatoren
zelf.
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De kritiek op het format veiligheidsplan is dat de toelichting op het format niet duidelijk genoeg is en
het format is niet gebruiksvriendelijk. Het is een zoektocht waar wat beschreven moet worden. Ook
wordt het veiligheidsplan vaak laat in het proces gemaakt, terwijl het aan het begin van het proces
hoort. De kwaliteit van het veiligheidsplan wisselt en is afhankelijk van degene die het opstelt.

Risicoscan
De gemeente voert voor iedere vergunningaanvraag een risicoclassificatie uit. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de risicoscan. Het doel is een (eerste) oordeel te geven over of het evenement leidt tot
risico’s voor de openbare orde en veiligheid en hiervoor bijpassende maatregelen vergt.
Iedere gemeente maakt gebruik van de risicoscan. Vooruitlopend op de evaluatie is de risicoscan
vereenvoudigd. Er zijn 2 gemeenten die nog werken met de voormalige scan. Over het algemeen zijn
de gemeenten tevreden over de scan. Een enkele gemeente laat zich leiden door de uitkomst van de
risicoscan (ABC). Gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk bespreken de
risicoclassificatie van evenementen met de hulpdiensten.
De ABC-classificatie die uit de risicoscan komt, betekent niet voor iedere gemeente hetzelfde. Wat
voor een kleinere gemeente een C-evenement is, kan voor een grotere gemeente een A- of Bevenement zijn. Door de uitkomsten van de nieuwe scan hebben sommige gemeenten meer Cevenementen en andere gemeenten meer A-evenementen.
De hulpdiensten zijn van mening dat de scan wisselend ingevuld wordt door gemeenten. Kennis en
ervaring bepalen hoe de scan wordt ingevuld. Wat de politie betreft is een nadere toelichting
(opleiding/training) op het gebruik van de risicoscan door gemeenten gewenst.
Gemeenten Leiden en Nieuwkoop pleiten voor een verandering van de classificatie. Het onderscheid
tussen B-regulier en B-aandachtsevenement mag wat gemeente Nieuwkoop betreft losgelaten
worden. Een B-evenement kun je als risicovol beschouwen. Gemeente Leiden ziet liever de klassen
‘niet-risicovol’ en ‘risicovol’.

Vragen van advies
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inschakelen van de hulpverleningsdiensten voor
advisering over de vergunningverlening en de voorbereiding van de te nemen maatregelen.
Alle gemeenten vragen advies aan de hulpdiensten. Vaak worden ook Omgevingsdienst en interne
gemeentelijke afdelingen om advies gevraagd. Gemeenten krijgen van iedere hulpdienst een apart
advies. Gemiddeld genomen nemen de gemeenten de adviezen van de hulpdiensten over. Volgens
de politie komt dit omdat gemeenten, organisator en hulpdiensten overleggen voordat het advies
formeel wordt gegeven. In die gevallen dat de gemeente de adviezen niet overneemt, vindt niet altijd
terugkoppeling hiervan plaats naar de desbetreffende hulpdienst.
De manier waarop gemeenten omgaan met adviezen van hulpdiensten verschilt. Een enkele
gemeente voegt de adviezen integraal toe als bijlagen bij de vergunning. Gemeente Noordwijk is van
mening dat meer nagedacht kan worden over waarom en wanneer wel of geen advies gevraagd
wordt. Wat deze gemeente betreft moeten we af van “advies vragen om advies te vragen”.
Over de advisering door de hulpdiensten lopen de meningen van de gemeenten uiteen. Enerzijds zijn
er gemeenten die tevreden zijn met de adviezen die zij van de hulpdiensten krijgen. In dat geval zijn
de adviezen van de hulpdiensten goed geformuleerd, duidelijk en bruikbaar.
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Anderzijds zijn er gemeenten die aangeven dat de kwaliteit van de advisering voor verbetering vatbaar
is. Het advies van de brandweer wordt door sommige gemeenten als formeel gezien en is soms
tegenstrijdig. Ook worden eisen gesteld die niet haalbaar zijn en in sommige gevallen komt het advies
te laat. Een aantal gemeenten geeft aan dat het advies van de politie informeel is of dat men helemaal
geen advies op papier krijgt van de politie. De kwaliteit van advisering lijkt persoonsafhankelijk te zijn.
Als een standaard advies gegeven wordt, dan ontbreekt de onderbouwing van het advies. ‘Geen
bezwaar’ is geen advies. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is ook in advisering van belang.

Vooroverleg
De gemeente stelt een adviesfase in, vooroverleg genoemd, om samen met de organisator en
hulpverleningsdiensten te komen tot de juiste aanpak en voorbereiding van het evenement.
17 gemeenten houden vooroverleg. Het vooroverleg wordt door de gemeenten op verschillende
wijzen ingevuld. Of vooroverleg gehouden wordt, is in sommige gemeenten afhankelijk van de grootte
van het evenement. Ook zijn er gemeenten die geen vooroverleg houden voor evenementen waarbij
altijd alles goed gaat. In een aantal gemeenten is sprake van vooroverleg en evaluatie van het vorige
evenement ineen. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk inventariseert en bepaalt aan het begin van het
jaar voor welke evenementen vooroverleg plaats zal vinden.
Vooroverleg vindt meestal plaats met gemeente, organisator en hulpdiensten. In een enkele
gemeente wordt de GHOR niet uitgenodigd voor het vooroverleg. Gemeente Alphen aan den Rijn
neemt wekelijks de evenementaanvragen met de brandweer door. Een gemeente is van mening dat
een checklist met te bespreken onderwerpen de gemeenten kan helpen om de vooroverleggen verder
te stroomlijnen.
Tip. Gemeente Leiden vraagt bij grote evenementen aan bewonersverenigingen om zich aan te
sluiten bij overleggen. Hierdoor worden bewoners betrokken bij het evenement. Bewoners voelen
zich gehoord en waarderen dit. Het is ook belangrijk bewonersverenigingen mee te nemen bij de
evaluatie.

Integraal operationeel plan
De betrokken diensten (lokaal en regionaal) bereiden hun inzet ten aanzien van een evenement voor.
Gemeenten leggen de inzet van de eigen organisatie en van de hulpverleningsdiensten vast in een
(integraal) operationeel plan.
15 gemeenten maken geen gebruik van een Integraal Operationeel Plan (IOP). Redenen om geen
IOP te maken is dat gemeenten het format te groot en niet handzaam vinden. Ook wordt de
meerwaarde van een IOP niet altijd gezien en kost het veel tijd om een IOP te maken. Een aantal
gemeenten geeft aan geen risicovolle evenementen te hebben waarvoor een IOP gemaakt zou
moeten worden.
De meeste gemeenten maken weliswaar geen IOP, maar de strekking van het IOP, namelijk welke
maatregelen nemen gemeenten en hulpdiensten tijdens een evenement, is wel terug te vinden in
andere documenten. Gemeente Oegstgeest maakt bijvoorbeeld een draaiboek voor een evenement
met maatregelen die de gemeente treft en deelt dit met brandweer en politie. Gemeente BodegravenReeuwijk geeft aan dat in het verslag van het vooroverleg de maatregelen genoemd staan.
Gemeenten Leiden en Lisse werken met een informatiekaart in plaats van een IOP. Zij vinden de
informatiekaart handzamer. Gemeente Leiden neemt op de informatiekaart de restrisico’s op en laat
de kaart door de burgemeester, brandweer en politie ondertekenen. Op deze manier zijn
verantwoordelijkheden helder en hebben alle partijen kennis van de restrisico’s.
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De hulpdiensten vinden het van belang dat het IOP wel wordt gemaakt, omdat hier belangrijke
maatregelen in staan. Een IOP kan aangevuld worden met een informatiekaart. De informatiekaart is
als het ware een samenvatting van de draaiboeken van de gemeenten en hulpdiensten en kan een
bijlage zijn van het IOP. De onderbouwing voor de informatiekaart moet terug te vinden zijn in een IOP
of in verslagen van vooroverleggen.

Schouw
De gemeente organiseert, kort voor aanvang van het evenement, een schouw. Tijdens de schouw
bekijken gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator de opbouw en inrichting van het
evenement op basis van de vergunningvoorwaarden.
15 gemeenten houden een schouw. De meeste schouwen worden multidisciplinair uitgevoerd. In dat
geval zijn gemeentelijke BOA’s of GOA’s samen met onder andere politie, brandweer,
Omgevingsdienst, bouwtoezicht, handhaving en soms GHOR op pad. De vergunningverlener krijgt
een terugkoppeling van de schouw. De politie is van mening dat juist bij de schouw een nadrukkelijke
rol voor de gemeenten is weggelegd in verband met het controleren van de vergunningvoorwaarden.
Voorbeelden van evenementen waarbij een schouw gehouden wordt zijn: Lakeside (Alphen a/d Rijn),
Bloemencorso (Duin- en Bollenstreek), Kaarsjesavond (Gouda). Gemeenten Lisse en Leiden geven
aan dat organisatoren een schouw op prijs stellen.
Tip. In gemeente Lisse gaat de vergunningverlener mee naar een schouw. Hij krijgt daarmee meer
gevoel bij een evenement en weet waarover hij praat als een vergunning wordt verleend.

Veiligheidsteam
Tijdens het evenement zit de gemeente een multidisciplinair veiligheidsteam voor, bestaande uit
gemeente en hulpverleningsdiensten. Het veiligheidsteam monitort het verloop van het evenement en
neemt waar nodig maatregelen.
9 gemeenten werken tijdens een evenement met een veiligheidsteam. Een aantal gemeenten geeft
aan geen evenementen te hebben waarbij een veiligheidsteam nodig is. Het veiligheidsteam kent
allerlei varianten. Bij de Bloemencorso is er een multidisciplinair team dat gedurende het hele
evenement bij elkaar is om het verloop van het evenement te coördineren en te begeleiden. Bij andere
evenementen bekijken politie en BOA hoe het loopt. Ook komt het voor dat gemeente en hulpdiensten
tijdens een groot evenement regelmatig bij elkaar komen om het verloop van het evenement te
bespreken. Aandachtspunt is de overdracht van het vergunningverleningstraject naar de operatiën
tijdens het evenement zelf. Met andere woorden, de overdracht van de voorbereiding naar de
uitvoering.
De hulpdiensten zijn van mening dat rol en functie van het veiligheidsteam verduidelijkt moeten
worden. Ook moet de afbakening tussen Veiligheidsteam en opschalingstructuur beschreven worden.
Het risico is dat bij een incident niet opgeschaald wordt naar de reguliere structuur. Als er een
veiligheidsteam gevormd wordt, is het noodzakelijk dat er mensen met mandaat in het overleg zitten.

Operationeel verslag
Er wordt (operationeel) verslag gedaan van zaken die tijdens het evenement gebeuren. Het
(operationeel) verslag kan dienen voor het afleggen van (bestuurlijke) verantwoording en vormt input
voor het verbeteren van de werkwijze waarop gemeenten en hulpverleningsdiensten met
evenementenveiligheid omgaan.
16 gemeenten maken geen operationeel verslag. Deze gemeenten nemen wel opvallende zaken mee
naar de evaluatie. Zo maakt de politie live journaals in het SGBO, waarvan de belangrijke punten in de
evaluatie naar boven komen. De brandweer en Omgevingsdienst maken een verslag als er een
controle is gehouden. BOA’s en politie geven een terugkoppeling over het evenement. Dit wordt
meegenomen naar de evaluatie. Gemeente Alphen aan den Rijn verzamelt input van haar adviseurs,
bijvoorbeeld over klachten, incidenten en vechtpartijen tijdens evenementen.
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Verbeteren van het proces
De gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator nemen, middels de (operationele) verslagen,
kennis van bijzonderheden over het verloop van het evenement en trekken hieruit de nodige lessen.
Deze lessen worden vertaald naar verbetering van de werkprocessen van alle betrokkenen.
17 gemeenten evalueren evenementen. Sommige gemeenten evalueren alleen als er tijdens het
evenement iets gebeurd is of als er aanleiding toe is. Ook wordt niet altijd geëvalueerd vanwege
tijdgebrek. Het maken van een evaluatieverslag van een groot evenement kost veel tijd. De brandweer
is van mening dat nog te weinig gedaan wordt met de evaluaties. Niet altijd zijn evaluaties input voor
de volgende keer dat het evenement georganiseerd wordt.

4. Kader evenementenveiligheid en ontwikkelingen
Regionale evenementencoördinatie
De evaluatie van het kader geeft geen antwoord op de vraag of de administratieve druk naar
aanleiding van het werken volgens het kader is gestegen. Deze vraag is in de evaluatie niet
meegenomen wegens het ontbreken van de regionale evenementencoördinatie. Begin maart jl. is de
regionale evenementencoördinator gestart. Voorgesteld wordt de werking van de regionale
evenementencoördinatie en de relatie naar de administratieve druk in 2016 te evalueren.
Landelijke handreiking evenementenveiligheid
De veiligheidsregio uit haar zorgen over het volgende. Het kader evenementenveiligheid is gebaseerd
op de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid. Op landelijk niveau lijkt geen sprake te zijn van
borging van deze handreiking onder een portefeuillehouder. Er vindt dan ook geen doorontwikkeling
van het document plaats. De regionale evenementencoördinatie houdt dit in de gaten en volgt de
landelijke ontwikkelingen met betrekking tot evenementenveiligheid.
Evenementassistent
De ‘evenementassistent’ is een online systeem voor aanvragen van evenementenvergunningen en
ondersteunt gemeenten, organisatoren en hulpdiensten. De portefeuillehouder evenementenveiligheid
Ruud Bitter heeft met het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio afgesproken te onderzoeken of de
evenementassistent regionaal aangekocht kan worden. Als eerste stap is een enquête uitgezet onder
de vergunningverleners evenementen en de hulpdiensten om de behoefte te peilen. Naar verwachting
kan in het najaar van 2015 het advies over de evenementassistent aan het bestuur worden
aangeboden.
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5. Proces van de evaluatie
Proces
De evaluatie van het kader evenementenveiligheid heeft plaatsgevonden van januari t/m maart 2015.
Voor de evaluatie zijn gesprekken gehouden met alle gemeenten. Er is gesproken met de
vergunningverlener(s) evenementen en de MOV’er. In gemeente Gouda is gesproken met de
burgemeester en de evenementencoördinator. Ook zijn gesprekken gevoerd met brandweer, politie en
GHOR. Van ieder gesprek is een kort verslag gemaakt dat ter goedkeuring aan de gesprekspartners
is voorgelegd. Uiteindelijk zijn na aanpassingen definitieve verslagen naar de geïnterviewden
verzonden.
De uitkomsten van alle gesprekken zijn beschreven in de rapportage. De concept rapportage is
voorgelegd aan de werkgroep evenementenveiligheid, de MOV’ers en de Regiegroep
gemeentesecretarissen. De reacties zijn verwerkt.
Afbakening
Een aantal zaken uit het kader evenementenveiligheid zijn niet meegenomen in deze evaluatie. In
hoofdstuk 4, paragraaf ‘regionale evenementencoördinatie’ is aangegeven dat de vraag of de
administratieve druk verhoogd is door de implementatie van het kader, niet is meegenomen.
Ook het ‘melding en reserveringsformulier evenement’ is niet meegenomen in de evaluatie. Reden
hiervoor is dat het kader zich voornamelijk toespitst op risicovolle evenementen. In principe worden
alleen A-evenementen gemeld met een meldingsformulier.
In de evaluatie is ook niet gevraagd naar de ‘minimale inhoud integraal veiligheidsadvies’. Er is
immers nog geen sprake van een integraal advies door de hulpdiensten. ‘Risicoprofiel evenement’
heeft ook geen plek gekregen in deze evaluatie. Reden hiervoor is dat er nog maar voor 2
evenementen (Bloemencorso en Leidens Ontzet) een risicoprofiel gemaakt is.
Tenslotte is in de evaluatie ook niet gevraagd naar de implementatie van de regionale
evenementenplanningskalender. Begin 2015 is de eerste regionale evenementenplanningskalender
aangeboden aan het bestuur van de veiligheidsregio.
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