A.7

1. Samenvatting voorstel
De geactualiseerde informatiekaart Verdiepte ligging A4 is op 9 juli 2018 vastgesteld door de
Veiligheidsdirectie. In deze notitie wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de actualisatie.

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

Informatiekaart Verdiepte
ligging A4
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

VRHM
Leendert Klok
29 november 2018
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J.W.E. Spies (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Conform het visiedocument MDOP wordt een informatiekaart elke drie jaar geactualiseerd. De
actualisatie van de informatiekaart Verdiepte ligging A4 is daarom opgenomen in het werkplan MDOP
2018.
De informatiekaart is aangepast na een mondelinge en schriftelijke consultatieronde bij alle partijen
die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de informatiekaart. Op hoofdlijnen zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd op de informatiekaart: de omgevingstekening is duidelijker
gemaakt, een aantal overbodige zinnen zijn geschrapt en een aantal zinnen zijn scherper
geformuleerd.

4. Implementatie en communicatie






Na vaststelling door de VD is de Informatiekaart verdiepte ligging aangeboden aan de werkgroep
MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart onder alle
crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de
VRHM. De secretaris van MDOP draagt zorg voor de verspreiding van de informatiekaart bij de
multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de
betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van het
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
In de nieuwsbrief van de VRHM is / wordt een artikel geplaatst met een toelichting op het project
van de actualisering van de informatiekaart.
Na vaststelling is de Informatiekaart verdiepte ligging A4 gedeeld met de relevante crisispartners.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS. De verouderde versie wordt verwijderd.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 8
november 2018.

