18.

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de vaststelling van de geactualiseerde Informatiekaart Uitval
Gas. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de geactualiseerde
Informatiekaart Uitval Gas.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart Uitval Gas

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Crisisbeheersing
Boudewijn Bogaards
22 april 2021

18.

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
L. Weber (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Conform het visiedocument MDOP wordt een informatiekaart elke drie jaar geactualiseerd. De
informatiekaart is al eerder ter besluitvorming aangeboden aan de VD. Destijds heeft de VD de
informatiekaart uitval gas aangehouden omdat de inhoud van de kaart meer te maken had met een
gaslekkage in plaats van een uitval van gas. De actualisatie van de informatiekaart Uitval Gas is
daarom wederom opgenomen in het werkplan van MDOP 2020. In verband met de Corona crisis
heeft het reguliere werk erg onder druk gestaan waardoor de update langer op zich heeft laten
wachten dan vooraf voorzien.
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: contactgegevens zijn aangepast,
opsomming van de kolom specifieke processen zijn verwijderd, er is veel ruimte ingericht voor het
proces crisiscommunicatie en een aantal zinnen zijn scherper geformuleerd.

4. Implementatie en communicatie
-

-

De VD heeft de Informatiekaart Uitval Gas op 8 maart geaccordeerd en zal aangeboden worden
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.
Na vaststelling wordt de Informatiekaart Uitval Gas 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 25
maart 2021.
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