A.3

1. Samenvatting voorstel
Naar aanleiding van de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) VRHM naar De Yp
in Den Haag in 2014, is onderzocht of de crisisruimten Regionaal Operationeel Team (ROT) en
Regionaal Beleidsteam (RBT) ook niet ondergebracht kunnen worden in De Yp in Den Haag. Gelet
op het ontbreken van operationele noodzaak en de aanzienlijke kosten van een verhuizing, heeft het
Dagelijks Bestuur op 8 juni 2017 besloten de crisisruimten te blijven huisvesten op het Regionaal
Coördinatie Centrum (RCC) in Leiden.
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Toelichting
Gelet op het ontbreken van operationele noodzaak en de aanzienlijke financiële consequenties van
een verhuizing naar de meldkamer De Yp in Den Haag, heeft het Dagelijks Bestuur op 8 juni 2017
besloten om de crisisruimten voor Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal BeleidsTeam
(RBT) te blijven huisvesten op het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) in Leiden.
Bij de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) VRHM in Leiden naar de
gecombineerde meldkamer De Yp in Den Haag in 2014, is bestuurlijk verzocht te onderzoeken of ook
een verhuizing van de crisisruimten voor Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal
BeleidsTeam (RBT) wenselijk c.q. noodzakelijk is. Tot de verhuizing van de meldkamer waren de
crisisruimten en de meldkamer gehuisvest op het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) in Leiden.
Een belangrijke voorwaarde bij dit onderzoek was dat de bestaande werkwijzen in ROT en RBT ook
zouden worden gefaciliteerd op De Yp. Deze werkwijzen hebben zich, volgens alle betrokkenen,
bewezen in de praktijk en zijn kenmerkend voor de goede samenwerking binnen de VRHM. In het
onderzoek is uiteraard ook gekeken naar de mogelijkheden om de werkwijzen van de beide
veiligheidsregio’s nader op elkaar af te stemmen. Geconstateerd is dat dit voor nu een brug te ver is,
o.a. gelet op de verschillen in ontwikkeling en implementatie van netcentrisch werken in de
crisisbeheersing en de positionering van de actiecentra t.o.v. het ROT.
Voor zowel het ROT als het RBT zijn programma’s van eisen opgesteld. Om aan deze programma’s
van eisen te kunnen voldoen zouden de bestaande crisisruimten voor ROT en RBT op De Yp, die in
gebruik zijn bij de Veiligheidsregio Haaglanden en de gemeente Den Haag (de crisisruimte van het
Gemeentelijk BeleidsTeam van Den Haag is de RBT-ruimte van de Veiligheidsregio Haaglanden),
aangepast moeten worden. Het gaat hierbij om facilitaire/ICT-voorzieningen en bouwkundige

aanpassingen. De kosten hiervoor bedragen € 332.175,-- plus een versnelde afschrijving van de
boekwaarde (€ 121.818,86) van de huidige crisisruimten op het RCC in Leiden. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar de notitie Verhuizing ROT/RBT Roosevelstraat naar de Yp van de
Politie Eenheid Den Haag (bijlage 1). Met name het onderzoek naar de noodzakelijk facilitaire/ICTvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen heeft enige vertraging opgelopen door werkdruk en
andere prioriteiten.
Ook de operationele consequenties van een verhuizing van de crisisruimten naar De Yp zijn
onderzocht. Belangrijk punt hierbij is het contact tussen meldkamer en crisisruimten. Voor de
verhuizing van de meldkamer naar De Yp waren meldkamer en crisisruimten gezamenlijk gehuisvest
op het RCC in Leiden. Geconstateerd is dat de communicatie tussen meldkamer en crisisruimten na
de verhuizing van de meldkamer, geen problemen heeft ondervonden. Dit komt o.a. door de
versterking van informatiemanagement en het gebruik van LCMS. In operationeel opzicht is het wel
van belang dat het ROT en RBT in elkaars nabijheid zijn gehuisvest. Dit heeft te maken met de rol
van de operationeel leider in beide crisisteams.
Bij de operationele consequenties is ook gekeken naar opkomsttijden e.d. Geconstateerd is dat de
huidige werkwijze en bezetting van de verschillende piketgroepen gemodelleerd is op de werkwijze
en opkomst op het RCC in Leiden. Bij een verhuizing naar De Yp moet opnieuw gekeken worden
naar de werkwijze en bezetting om een tijdige opkomsttijd te kunnen waarborgen.
Resumerend kan geconstateerd worden dat voor een verhuizing van de crisisruimten geen
operationele noodzaak bestaat. Hierbij moet wel de volgende aantekening worden gemaakt ten
aanzien van de capaciteit van de politie. Door het besluit van de politie om het SGBO (vanaf GRIP 2:
het ROT-actiecentrum politie) permanent te huisvesten op De Yp, kan de Algemeen Commandant
Politie niet het SGBO voorzitten én aanwezig zijn in het ROT op het RCC in Leiden. In de praktijk
betekent dit dat een extra Algemeen Commandant Politie nodig is. Deze werkwijze heeft voor- en
nadelen: enerzijds een extra schakel tussen ROT en actiecentrum, anderzijds meer focus op het werk
in ROT en actiecentrum. De politie heeft aangegeven deze werkwijze te kunnen continueren, als de
crisisruimten op het RCC in Leiden blijven.
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt het bestuur van de veiligheidsregio de locatie van de
crisisruimten ROT en RBT. Ook met de komst van de Landelijke MeldkamerOrganisatie (LMO)
verandert dit niet.
De crisisbeheersingsorganisatie, de locatie van het RCC/crisisruimten en de multidisciplinaire
processen zijn vastgesteld in het Regionaal CrisisPlan VRHM (RCP).
In het transitieakkoord LMO (herbevestigd in de recente notitie Heroriëntatie LMO) is opgenomen dat
het bestuur van de veiligheidsregio (financieel) verantwoordelijk is en blijft voor de crisisruimten ROT
en RBT, ook bij een verhuizing. Eventuele (aanvullende) verbindingsmiddelen tussen de meldkamer
De Yp in Den Haag en de crisisruimten op het RCC in Leiden zijn voor rekening van de minister.
De kosten van een verhuizing van de crisisruimten naar De Yp in Den Haag bedragen € 332.175.
Deze kosten dienen verdeeld te worden over de betrokken partijen, te weten de Politie Eenheid Den
Haag en de beide veiligheidsregio’s. Over de eventuele verdeelsleutel heeft geen nader (bestuurlijk)
overleg plaatsgevonden. De versnelde afschrijving van de boekwaarde (€ 121.818,86) van de huidige
crisisruimten op het RCC in Leiden, komt geheel voor rekening van de VRHM. Dit bedrag staat los
van de lopende afhandeling van de frictiekosten van de leegstaande meldkamer op het RCC in
Leiden.
In het regionaal beleidsplan is de meldkamer “de startmotor” van de crisisbeheersing genoemd. De
samenvoeging van de meldkamers is een katalysator geweest voor de samenwerking tussen de
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beide veiligheidsregio’s. Deze samenwerking zal zich ook in de komende jaren doorzetten. Dit
betekent dat het besluit van het Dagelijks Bestuur om de crisisruimten niet te verhuizen, geen
eindpunt is. De verdere samenwerking zal, naar verwachting, over enkele jaren leiden tot een nieuwe
heroverweging van dit besluit.

Bijlagen
-

Notitie Verhuizing ROT/RBT Roosevelstraat naar de Yp van de Politie Eenheid Den Haag (d.d. 12
januari 2017).
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Notitie verhuizing ROT/RBT Rooseveltstraat naar de Yp.
Inleiding
Naar aanleiding van eerdere besluitvorming met betrekking tot de verhuizing van de GMK Hollands
Midden naar de Yp is de gedachte ontstaan om ook de crisisruimten van de Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM) te vestigen in de Yp. In de geest van deze gedachte zijn diverse notities
geschreven waarin randvoorwaarden en consequenties van een verhuizing van het Regionaal
Commando Centrum (RCC) van de Rooseveltstraat naar de Yp werden uiteengezet 1. Op basis van
genoemde notities is impliciet besloten dat de verhuizing plaatsvindt, mits aan de gestelde
voorwaarden kan worden voldaan.
1. Beoogd resultaat
Dit document dient als basis voor een besluit door het bestuur van de veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden over het in gebruik nemen van een gezamenlijke RCC en RBT
ruimte in de Yp. Deze notitie heeft als doel inzicht te geven in de huidige stand van zaken en de
(financiële) benodigdheden om de verhuizingen te realiseren.

2. Gevraagde beslissingen VRH/VRHM
- Een bestuurlijk besluit te nemen over de verhuizing van de crisisruimten VRHM naar De Yp in
Den Haag.

3. Gezamenlijk ROT/RCC
3.1 Een gezamenlijke RCC ruimte
In de analyse die in 2014 is uitgevoerd binnen de disciplines van de VRHM komt naar voren dat bij
geen van de betrokken disciplines de strikte noodzaak bestaat om de crisisruimten van de VRHM
over te plaatsen naar de Yp, bezien vanuit de eigen operationele processen. Wel acht men de
verhuizing wenselijk, mits hierbij aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze hebben

1

1. Verhuizing crisisruimten VRHM, 14 juli 2014, Eric Stijger, VRHM; 2. Notitie VRH Aanpassing
RCC De Yp, 6 november 2015, Arthur Haijer, Politie-eenheid Den Haag; 3. Stand van zaken

Datum
Onderwerp

12 -01-2017
Notitie verhuizing ROT/RBT

Rooseveltstraat naar de Yp Pagina
2/10

totstandkoming voorstel Verhuizing Crisisruimten, 25 juni 2015, Eric Stijger, VRHM; 4. Programma
van Eisen ROT/RBT ruimte, VRHM.
vooral betrekking op de huidige staat van de faciliteiten en techniek in de Yp in relatie tot de
werkprocessen van de crisisorganisatie van de VRHM.
3.2 Huidige situatie
Werkwijze: in geval van opschaling in Hollands Midden vanaf GRIP 2 komt in de huidige situatie
een ROT op in Leiden. In geval van opschaling bij de Veiligheidsregio Haaglanden(VRH) komt een
ROT op in de Yp.
Veiligheidsregio Hollands Midden
De huidige RCC ruimte op de eerste verdieping van de Rooseveltstraat is een redelijk nieuwe
ruimte (aangepast in 2010). Een groot voordeel van deze ruimte is dat de leiding en de backoffice
binnen eenzelfde ruimte is gesitueerd. Dit betekent dat afstemming binnen het ROT optimaal is
georganiseerd. De RCC ruimte wordt als voorbeeldruimte gebruikt voor verscheidene
veiligheidsregio’s in het land.
Veiligheidsregio Haaglanden
Het RCC in de Yp is in 2013 in gebruik genomen door de VRH en is gesitueerd op de 9e
verdieping. Omdat deze ruimte niet regulier gebruikt wordt, zijn voor de waarborg op de functionele
beschikbaarheid van de ICT infrastructuur afspraken gemaakt met de Dienst Regionaal
Operationeel Centrum (DROC) van de politie, die verantwoordelijk is voor het beheer op de ICT
middelen. In het RCC zijn actiecentra ingericht ten behoeve van monodisciplinaire
werkzaamheden. Elke sectie heeft zeggenschap over het gebruik en toegang tot het eigen
actiecentrum. Deze ruimte is eerder gezamenlijk gebruikt door de beide veiligheidsregio’s tijdens
de NSS.
De ROT ruimte bevindt zich in de nabijheid van de meldkamer.
3.3 Gewenste situatie
3.3.1 Voorwaarden
Kijkend naar de vereiste aanpassingen die nodig zijn om het ROT voor beide veiligheidsregio’s te
kunnen faciliteren (facilitair, ICT, bouwkundig) kan worden voorzien in de behoefte van een
gezamenlijke ROT ruimte op de Yp.
De verhuizing van de ROT ruimte is afhankelijk van de inrichting van de ruimtes (bruikbaarheid van
de ruimte/ technische aanpassingen).
-

-

De VRHM hanteert kwaliteitseisen aan de hand van een programma van eisen (PvE) voor
zowel de ruimte als de benodigde hulpmiddelen om de bij de VRHM gebruikelijke
werkwijze te kunnen toepassen.
De VRHM hanteert continuïteitseisen zodat bij voorkomende gelijktijdigheid van incidenten
altijd een ROT en RBT ruimte voor de VRHM beschikbaar is.
Kosten/baten afweging: er vindt een afweging plaats van kosten en baten t.o.v. de huidige
kosten, de mogelijke versnelde afschrijving van de huidige ruimten en de mogelijke
vergoeding die V&J verstrekt ten behoeve van achterblijvende crisisruimten 1.

In het Programma van eisen ROT, opgesteld in 2015 door VRHM, staan in hoofdlijnen de
specificaties van de benodigde technische voorzieningen zoals kantoorautomatisering en
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Stand van zaken totstandkoming voorstel Verhuizing Crisisruimten, 25 juni 2015, Eric Stijger,
VRHM
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communicatie- en presentatiemiddelen vermeld. Uitgangspunten zijn de huidige voorzieningen
voor het ROT, de door de VRHM gehanteerde werkwijze en het gebruik door het ROT van de
VRHM vanaf GRIP 2 conform het Regionaal Crisisplan van de VRHM. Het Programma van eisen
ROT is bijgevoegd bij deze notitie.
Een beschrijving van een vernieuwde indeling van de ruimte in de Yp is bijgevoegd.
3.3.2 Aanpassingen
Op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen is in goed
overleg met de beide veiligheidsregio’s gekomen tot een overzicht van aanpassingen van de
toekomstige ruimte en de bijbehorende kosten.
Om het inhuizen van het ROT van de VRHM in de Yp mogelijk te maken, dient op drie onderdelen
actie te worden ondernomen:
1. Facilitaire voorzieningen
2. ICT-voorzieningen
3. Bouwkundige aanpassingen
Ad. 1 Facilitaire voorzieningen
Voor een goed functioneel gebruik van de ROT-ruimte in de Yp dienen de medewerkers van de
VRHM van dezelfde voorzieningen gebruik te kunnen maken als de huidige gebruikers. Hieronder
valt gebruik van voorzieningen zoals de kantine, repro, kasten en koffieautomaten. Tevens dienen
zij te beschikken over een ITRS-pas voor toegang tot het gebouw en de naast het gebouw gelegen
parkeervoorziening. De ROT-ruimte dient primair ter beschikking te staan aan het ROT. Hierover
dient afstemming plaats te vinden met de andere gebruikers van het RCC. De kosten die
verbonden zijn aan het beschikbaar stellen van de genoemde faciliteiten vallen onder de reguliere
exploitatiekosten.
Ad. 2 ICT-voorzieningen
De ICT-voorzieningen betreffen uitbreiding, vervanging en verbetering. Het netwerk dient geschikt
te worden gemaakt voor de voorzieningen van de VRHM. Er dient een verbetering in het WIFI
netwerk te worden gemaakt, waarbij naast een dedicated wifi voor het netwerk, er ook een
gescheiden wifivoorziening voor persoonlijke apparatuur aanwezig is, die tevens dienst kan doen
als back up-faciliteit. De meldkamerfaciliteit dient uitgebreid te worden zodat deze ook bij multi –
inzet voldoende capaciteit heeft. Er dienen technische voorzieningen voor de informatiemanager te
worden getroffen. Het aantal vaste computerwerkplekken dient te worden uitgebreid en laptops
vervangen.
Ad. 3 Bouwkundige aanpassingen
Er dienen in het RCC drie ruimtes te worden aangepast. De huidige RCC ruimte dient te worden
uitgebreid, zodat een “buitenring” met werkplekken geplaatst kan worden ten behoeve van de
backoffice. De buitenring is facultatief te gebruiken. In het midden van deze buitenring is een
positie voor de informatiemanager voorzien. Bij deze opstelling kunnen beide VR op hun eigen
werkwijze opereren. De SGBO-ruimte dient door de toename van het aantal functionarissen te
worden uitgebreid. De meldkamer heeft door de toename van onder meer de staf Bewaken &
Beveiligen en een meldkamercoördinator behoefte aan meer werkplekken. Deze ruimtes kunnen
worden gerealiseerd door een aantal wanden aan te passen.
3.4 Financiële consequenties
Onderstaande bedragen zijn genomen uit de notitie ‘Aanpassing RCC de Yp’, 2015. 2 Genoemde
bedragen zijn als richtlijn ook nu van toepassing.
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Notitie VRH Aanpassing RCC De Yp, 6 november 2015, Arthur Haijer, Politie-eenheid Den Haag
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3.4.1 Investeringskosten
Kosten Facilitaire-/ICTaanpassingen
6 x meldtafel (excl. tafel en installatie)
10 x tafels
Verplaatsen 4 meldkamer tafels
Installatie
Avex aanpassingen ROT
38 laptops (incl. implementatie)
Wifi aanpassing
Esri platform (incl. installatie)
Communicator t.b.v. alarmering
Totale kosten facilitair/ICT (incl. btw)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.000
10.000
8.000
5.000
25.000
24.000
5.000
75.000
25.000
239.580

Kosten bouwkundige aanpassingen
Elektrische installaties
€
Klimaatbeheersing
€
Inventaris/meubilair
€
Wanden/vloer incl. sloop
€
Totale kosten bouwkundige aanpassingen (incl. btw)
Totale kosten (incl. BTW.)

€

10.049
6.655
24.817
51.074
€ 92.595

332.175

3.4.2 Verdeling van de kosten
Een voorstel is de verhouding te stellen op Politie 50%, VRH 25%, VRHM 25%. Deze
verdeelsleutel komt overeen met de verhouding die is aangehouden met de verhuizing van de
GMK Hollands Midden naar de Yp.
4. Gezamenlijke RBT ruimte
4.1 Huidige situatie
Veiligheidsregio Hollands Midden
De RBT (Regionaal Beleidsteam) ruimte op de begane grond op de Rooseveltstraat in Leiden biedt
ruimte aan 20 personen (standaard), en is uit te breiden naar maximaal 30 plaatsen.
Veiligheidsregio Haaglanden
De VRH maakt voor het RBT gebruik van een ruimte op de 8e verdieping van de Yp. Dit is de vaste
verdieping van de VRH (GHOR, VRH OV en CM) de gemeente en de Liaison Officer VRH. De
huidige RBT ruimte biedt ruimte aan 12 personen (uit te breiden naar 16 personen). Deze ruimte
dient tevens als BT-ruimte van Den Haag en als uitwijk voor de BT’s van de andere gemeente
binnen Haaglanden.
4.2 Gewenste situatie
Op dit moment kan een gezamenlijke RBT ruimte niet zonder meer worden gefaciliteerd. Dit heeft
onder meer te maken met verschillende uitgangspunten van de veiligheidsregio’s m.b.t. het
gebruik/ de gebruikers van de RBT ruimte en daarmee met het benodigde aantal beschikbare
plaatsen.
In de VRHM is het huidige beleid dat tijdens een GRIP 4 situatie alle betrokken burgemeesters
aanschuiven bij het RBT. Dit houdt in dat er maximaal 19 burgemeesters plaatsnemen in de RBT
ruimte, met daarbij de benodigde ondersteuning.
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De beoogde gezamenlijke (R)BT ruimte op de Yp is in gebruik bij de gemeente Den Haag om ten
tijde van crisis als GBT te kunnen worden ingezet.
4.2.1 Voorwaarden
Er is gekeken naar de frequentie van het samenkomen van een RBT in de veiligheidsregio. Een
RBT is ongeveer 1 keer in de 2 a 3 jaar bijeen, waarbij niet altijd sprake is van een volledige
bezetting met alle burgemeesters. De vraag die hierbij gesteld kan worden: is het nodig om een
complete ruimte hierop vast in te richten?
4.2.2 Aanpassingen
Theoretisch is er een kleine kans dat er zich een incident voordoet, waarbij in beide
veiligheidsregio’s wordt opgeschaald en er gelijktijdig behoefte ontstaat aan ruimte voor een GBT
(VRH, GRIP 3) en een RBT (VRHM GRIP 4), dan dient er een separate 2 e RBT locatie binnen de
Yp te worden gecreëerd.
De beschikbaarheid van een ruimte op de Yp is gegarandeerd. Vanwege het huidige
schuivingsplan en huisvestingsgerelateerde ontwikkelingen kan momenteel geen specifieke ruimte
worden aangewezen. Echter, de inrichtingseisen, ICT vereisten en gevraagde vergaderfaciliteiten
volgens het Programma van Eisen (bijgevoegd) kunnen met zekerheid worden gefaciliteerd; dit is
beoordeeld door de afdeling Huisvesting van de Eenheid Den Haag. Op het moment dat het RBT
wordt bijeengeroepen zal de ruimte worden voorzien van de benodigde inrichting/faciliteiten zoals
verwoord in genoemd programma. Tevens is het een optie een deel van de inventaris vanuit de
Rooseveltstraat mee te verhuizen naar de Yp.
Algemeen: op de Yp geldt het beleid: operationele noodzaak gaat voor reguliere werkzaamheden.
Dit houdt in dat er wordt gegarandeerd dat de ruimtes die nodig zijn om een ROT/RBT te draaien,
onmiddellijk beschikbaar komen voor respectievelijk een ROT of RBT.
4.3 Financiële consequenties
4.3.1 Investeringskosten
Vanwege het feit dat er momenteel geen specifieke ruimte kan worden aangeduid, is het volgens
Huisvesting niet mogelijk een gerichte begroting op te stellen. Derhalve wordt vooralsnog een
richtbedrag van € 50.000 aangehouden.
4.3.2 Verdeling van de kosten
Een voorstel is de verhouding te stellen op Politie 50%, VRHM 50%. Deze verhouding komt voort
uit het feit dat de het gebruik van deze RBT ten gunste komt van de VRHM en de VRH geen
gebruik maakt van deze ruimte.
Deze verdeelsleutel komt overeen met de verhouding die is aangehouden met de verhuizing van
de GMK Hollands Midden naar de Yp.
5. Algemene financiële aspecten
5.1 Versnelde afschrijving HM
Wanneer een verhuizing daadwerkelijk plaatsvindt, is het noodzakelijk dat er een versnelde
afschrijving van de boekwaarde van de ROT ruimte aan de Rooseveltstraat plaatsvindt. De
resterende afschrijvingstermijn is vijf jaar. Volgens de Staat van Activa van de VRHM hebben de
crisisfaciliteiten in Leiden per 31-12-2016 nog een boekwaarde van € 121.818,86. Dit is het bedrag
wat versneld afgeschreven dient te worden.
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5.2 Subsidies/ bijdragen
De inrichting van RCC’s valt buiten de scope van de LMO en maakt daarmee geen deel uit van het
Transitieakkoord Landelijke Meldkamerorganisatie. Daarmee blijven de RCC’s van de
veiligheidsregio’s en dienen ten aanzien van de inrichting en huisvesting afzonderlijke afspraken
gemaakt te worden met de veiligheidsregio’s. In het verleden hadden de korpschefs van de
politiekorpsen Haaglanden en Hollands Midden zelf direct de beschikking over (financiële)
middelen. Met de komst van de nationale politie is dit veranderd. Vragen met financiële
consequenties op het gebied van Facilitair management, HR-management en IV-management
dienen op landelijk niveau aan het betreffende managementonderdeel te worden gesteld. Op
landelijk niveau zullen besluiten moeten worden genomen over investeringsaanvragen.
De exploitatiekosten van de crisisruimten van de VRH zijn uitgesloten van dekking via het
Transitieakkoord. Dit betekent dat de VRHM deze kosten zelf zal moeten dragen. Hetzelfde geldt
voor kosten die samenhangen met het aanpassen van de crisisruimten in de Yp en het ontsluiten
van de eigen datanetwerken van de VRHM. Daar staat tegenover dat kosten die samenhangen
met het in stand houden van de ‘uitgeplaatste’ meldkamer’ wel onder de financiële afspraken
vallen van het Transitieakkoord. Concreet betekent dit dat indien de VRHM een videoconferencing
faciliteit zou willen faciliteren in het RCC in Leiden, de kosten hiervan onder de dekking van het
Transitieakkoord vallen3.

3

Informatienotitie VRHM Verhuizing crisisruimten VRHM, 14 juli 2014, Eric Stijger.
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Bijlage 1

Programma van eisen ROT
Als onderdeel van de verkenning van de mogelijkheden voor het verhuizen van de crisisruimten
van de VRHM vanuit het RCC in Leiden naar de de Yp in Den Haag, is het onderstaande
programma van eisen opgesteld. Dit PvE gaat in op de inrichting en de bijhorende faciliteiten van
de ROT ruimte voor de VRHM. Uitgangspunten hierbij zijn de huidige voorzieningen voor het ROT,
de door de VRHM gehanteerde werkwijze en het gebruik van de ruimte door het ROT van de
VRHM vanaf GRIP 2 conform het Regionaal Crisisplan van de VRHM.
Dit PvE gaat slechts in hoofdlijnen in op de specificaties van de benodigde technische
voorzieningen, zoals kantoorautomatisering, communicatie- en presentatiemiddelen. Ten aanzien
van deze middelen zijn de precieze specificaties nog nader te bepalen.
1

Algemeen
• Voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein (15 plaatsen)
• Directe toegang tot gebouw/verdieping/ruimte
• Toiletruimten in nabijheid ROT en ruimte
• Vitale middelen/systemen hoog geplaatst in verband met overstromingsrisico

2

Ruimte/Inrichting
• Voldoende gedimensioneerd om aan de volgende inrichtingseisen te voldoen;
• Voldoende plaatsingsruimte voor vergadertafel en counters (zie hieronder);
• Voldoende loopruimte is tussen vergadertafel en counters (minimaal 1,5 meter);
• Voldoende afstand van vergadertafel tot projectieschermen/LED schermen;
• Vrije zichtlijnen van vergadertafel en counters op projecties;
• Geluiddempende vloer- en wandafwerking;
• Zon/daglichtwering cq. Inkijk werende middelen (teams en schermprojecties zijn niet
van buiten niet zichtbaar).
• Dimbare verlichting
• Maximale benutting van bouwhoogte (m.b.t. plaatsing schermen)
• Voldoende kastruimte voor plannen/procedures, vergaderbenodigdheden en
kantoorartikelen.
• Gegarandeerde stroomvoorziening en telefonie;

3

Vergaderfaciliteiten
• Hoefijzer- of U-vormige vergadertafel met 11 plaatsen, met vaste indeling, als volgt
verdeeld:
• Voorzitter (OL) aan het hoofd
• Rechts: 2 x IM, 3 x AC’s/Liaisons
• Links: 5 x AC’s/Liaisons
• Vergaderstoelen
• Vanaf alle posities aan tafel zicht op centrale projecties
• Geluidsversterking op alle vergaderposities of via centraal systeem
• Stroom/data/USB/geluidsaansluitingen in de tafel (hoeveelheid en type nader te
bepalen)

4

Werkcounters
• Zes gescheiden werkcounters met elk twee werkplekken voor monodisciplines, per
werkplek voorzien van:
• PC (dubbele schermen) of laptopaansluiting
• twee data-aansluitingen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

twee telefoonaansluitingen
voldoende stroompunten voor externe bronnen (inclusief twee op het werkblad)
Centrale werkcounter voor sectie Informatiemanagement met drie werkplekken;
gepositioneerd achter vergaderposities van OL en IM;
geluid beperkende vormgeving van counter;
per werkplek een vaste PC met twee schermen;
per werkplek een telefoonaansluiting
voldoende data-aansluitingen en stroompunten (twee op de counter)
voldoende werkruimte (naast toetsenbord)
Bedienings/en schakelmogelijkheden vanaf deze counter van alle PC/laptops naar
centrale presentatieschermen.

5

Presentatiemiddelen
• Drie naast elkaar geplaatste projectieschermen of LED schermen met onderling
uitwisselbare beelden, te bedienen vanaf de IM counter;
• Afmeting circa 200cm x 150cm per scherm;
• Apart LED TV scherm met Digitenne of projectiemogelijkheid op de schermen via PC;
Schakelpaneel met besturingssysteem voor het schakelen van PC’s/laptops naar
presentatieschermen;
• Audiosysteem gekoppeld aan presentatiemiddelen voor geluid bij het beeld;
• Stille multi-function kleurenprinter in de ruimte nabij IM counter Whiteboardruimte
minimaal 10m2.

6

ICT en Netwerkbehoeften
• Beschikbaarheid van alle netwerken in de ruimte van alle betrokken diensten, dwz
koppeling met locatie VRHM in Rooseveltstraat Leiden;
• Stabiele, goed bereikbare WiFi op de gehele verdieping met ruime bandbreedte (nader
te bepalen);
• Vrije, onbeperkte toegang tot Internet;
• Digitale televisieaansluiting met bepaalde tv (nieuws)zenders, projecteerbaar op
schermen;
• Vaste PC’s met twee schermen elk, voor iedere werkplek op alle counters;
• Afwijkende, ‘zware’ PC voor ROT plotter met o.a.:
- dubbele processor; uitgebreide grafische kaart; groot intern geheugen.
• Netwerk/stroom/audio aansluiting in vergadertafel en mogelijkheid voor koppeling aan
presentieschermen vanaf vergadertafel;

7

Communicatiemiddelen
• Per werkplek op elke counter een looptelefoon met vast nummer;
• Cameraposities in de ruimte tbv OTO- en videoconferencing doeleinden;
• Geluidsversterking aan de vergadertafel;
• Voorbereide beeld en geluid verbinding met RBT ruimte;
• Mogelijkheid van vastleggen audio van vergaderingen, gekoppeld aan
geluidsversterking.

Programma van eisen RBT
Onderstaand PvE gaat in op de inrichting en de bijhorende faciliteiten van de RBT ruimte voor de
VRHM. Uitgangspunten hierbij zijn de huidige voorzieningen voor het RBT, de door de VRHM
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gehanteerde werkwijze en het gebruik van de ruimte door het RBT van de VRHM vanaf GRIP 2
conform het Regionaal Crisisplan van de VRHM. Dit PvE gaat slechts in hoofdlijnen in op de
specificaties van de benodigde technische voorzieningen, zoals kantoorautomatisering,
communicatie- en presentatiemiddelen. Ten aanzien van de genoemde ICT en audiovisuele
presentatiemiddelen, zijn de precieze specificaties nog nader te bepalen.
1. Algemeen
• Voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein (RBT 30 plaatsen);
• Directe toegang tot gebouw/verdieping/ruimte;
• Toiletruimten in nabijheid RBT ruimte;
• Vitale middelen/systemen hoog geplaatst in verband met overstromingsrisico.
2. Ruimte/Inrichting
• Voldoende gedimensioneerd om aan de volgende inrichtingseisen te voldoen;
• Voldoende plaatsingsruimte voor vergadertafel en counter (zie hieronder);
• Voldoende loopruimte rond de vergadertafel en tussen counter (minimaal 1,5 meter);
• Voldoende afstand van vergadertafel tot projectieschermen/LED schermen;
• Vrije zichtlijnen van vergadertafel en counter op projecties;
• Geluiddempende vloer- en wandafwerking;
• Zon/daglichtwering cq. Inkijk werende middelen (teams en schermprojecties zijn niet
van buiten niet zichtbaar);
• Dimbare verlichting;
• Maximale benutting van bouwhoogte (m.b.t. plaatsing schermen);
• Voldoende kastruimte voor plannen/procedures, vergaderbenodigdheden en
kantoorartikelen;
• Gegarandeerde stroomvoorziening en telefonie;
3. Vergaderfaciliteiten
• Hoefijzer- of U-vormige vergadertafel met standaard 20 plaatsen, uit te breiden naar
maximaal 30 plaatsen;
• Vergaderstoelen;
• Vanaf alle posities aan tafel zicht op centrale projecties;
• Geluidsversterking op alle vergaderposities of via centraal systeem;
• Stroom/data/USB/geluidsaansluitingen in de tafel (hoeveelheid en type nader te
bepalen);
4. Werkcounters
• Werkcounter voor sectie Informatiemanagement met twee werkplekken;
• geluidbeperkende vormgeving van counter;
• per werkplek een vaste PC met twee schermen;
• per werkplek een looptelefoon;
• voldoende data-aansluitingen en stroompunten (twee op de counter);

•
•

voldoende werkruimte (naast toetsenbord);
Bedienings/en schakelmogelijkheden vanaf deze counter naar centrale
presentatieschermen.
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5. Presentatiemiddelen
• Drie naast elkaar geplaatste projectieschermen of LED schermen met onderling
uitwisselbare beelden, te bedienen vanaf de IM counter;
• Afmeting circa 175cm x 125cm per scherm;
• Apart LED TV scherm met digitenne of projectiemogelijkheid op de schermen via PC;
Schakelpaneel met besturingssysteem voor het schakelen van PC’s/laptops naar
presentatieschermen;
• Audiosysteem gekoppeld aan presentatiemiddelen voor geluid bij het beeld;
• Stille multi-function kleurenprinter in de ruimte nabij IM counter; Whiteboardruimte
minimaal 10m2.
6. ICT en Netwerkbehoeften
• Beschikbaarheid van alle netwerken in de ruimte van alle betrokken diensten, d.w.z.
koppeling met locatie VRHM in Rooseveltstraat Leiden;
• Stabiele, goed bereikbare WiFi op de gehele verdieping met ruime bandbreedte (nader
te bepalen);
• Vrije, onbeperkte toegang tot Internet;
• Vaste PC’s met twee schermen elk, voor de twee werkplek van de IM-counter;
• Netwerk/stroom/audio aansluiting in vergadertafel en mogelijkheid voor koppeling aan
presentieschermen vanaf vergadertafel;

•
•
•
•
•

7. Communicatiemiddelen
Per werkplek op elke counter een looptelefoon met vast nummer;
Cameraposities in de ruimte t.b.v. OTO- en video conferencing doeleinden;
Geluidsversterking aan de vergadertafel;
Voorbereide beeld en geluid verbinding met ROT ruimte.
Mogelijkheid van vastleggen audio van vergaderingen, gekoppeld aan
geluidsversterking.
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