17.

1. Samenvatting voorstel
Conform het werkplan van de werkgroep MDOP is de informatiekaart Waterhulpverlening kust
geactualiseerd. De veiligheidsdirectie heeft 18 mei jl. deze informatiekaart vastgesteld. Hierbij wordt
de informatiekaart ter informatie aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio aangeboden.
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Opgesteld door:
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3. Toelichting
Conform het werkplan MDOP 2019 is de informatiekaart waterhulpverlening kust ontwikkeld. Deze
informatiekaart is ontwikkeld op basis van het incidentbestrijdingsplan (IBP) Noordzee en de
bestuurlijke netwerkkaart 4. Noordzee en zeescheepvaart. De toegevoegd scenariokaarten zijn
landelijke scenario’s gebaseerd op het IBP Noordzee en worden toegepast door o.a. Rijkswaterstaat
en het Kustwachtcentrum.
Op de informatiekaart staan niet zoals gewend operationele werkwijzen, maar de informatiekaart is
voornamelijk gericht op de taken, verantwoordelijkheden en inzicht in de betrokken partners. Deze
indeling is gemaakt op basis van de conclusies uit het evaluatierapport van de container calamiteit in
het Noorden januari 2019, uitgebracht door het IFV. Een belangrijke aanbeveling uit dit
evaluatierapport is om bekend te zijn met de actoren die een rol hebben bij een dergelijk incident en
de leidraad van het IBP-Noordzee.
De multidisciplinaire processen leiding en coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie
zijn opgenomen in de informatiekaart omdat daar cruciale taken bij staan die van invloed zijn op de
samenwerking met de betrokken partners.

4. Implementatie en communicatie
•

Na vaststelling door de VD wordt de Informatiekaart Waterhulpverlening Kust 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 de
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS.
De informatiekaart wordt voor implementatie aangeboden aan de werkgroep MDOTO. Zij dragen
zorg voor het toepassen in de opleiding waterhulpverlening kust en het scenario uur dat gepland
staat.

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 4
juni 2020.
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