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1. Samenvatting voorstel
Informeren over het vaststellen en verspreiden van de Informatiekaart Keukenhof 2022.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart Keukenhof

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM
Crisisbeheersing
M. van der Stelt en
R. Boeters
21 april 2022

16.

Bijlage(n):

--

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
L. Weber (VD)
--

Status:

Informatief

Datum:

--

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Conform het werkplan van de werkgroep MDOP is de Informatiekaart Keukenhof gemaakt. De
informatiekaart is gemaakt door de veiligheidsregio met medewerking van de Keukenhof en de
partners. Het plan heeft uitsluitend betrekking op de bloemententoonstelling. Het kasteel Keukenhof
blijft buiten beschouwing. De informatiekaart is opgesteld met inachtneming van de afspraken omtrent
COVID-19 die op dit moment van toepassing zijn. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van
besluitvorming over openstelling van Keukenhof.
De Informatiekaart is mede op basis van de bestaande afspraken en documenten opgesteld. Tevens
geeft de kaart inzicht in specifieke aandachtspunten bij een calamiteit op de Keukenhof. De kaart is
bestemd voor crisisfunctionarissen op CoPI, ROT en (R-)BT niveau.
In de Veiligheidsdirectie is het thema bereikbaarheid van de hulpdiensten rondom de Keukenhof
besproken. Naar aanleiding hiervan is in de kaart een kolom bereikbaarheid en verkeerscirculatie
toegevoegd:
• Keukenhof heeft dagelijks contact met de Regiodesk betreft verkeersinformatie.
• Tijdens openingsperiode komen er paaltjes in de bermen N208 tussen rotonde Hillegom en
rotonde Keukenhof, zodat er in de berm niet geparkeerd kan worden.
• Zie de bijlage ‘Regelscenario Keukenhof (scenarioschakeling en tijdelijke
verkeersmaatregelen)’.

4. Implementatie en communicatie
Na vaststelling door de Veiligheidsdirectie is de informatiekaart verspreid onder de relevante
crisisfunctionarissen en –teams en opgeslagen in LCMS. Hiermee is het project afgerond. De
informatiekaart is in beheer van de Werkgroep MDOP.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden informatiekaarten niet meegezonden met de
vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 10
februari 2022

2
Agendapunt 16. AB VRHM 21 april 2022

