18.

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de vaststelling van de geactualiseerde Informatiekaarten
recreatieplassen (12 stuks). Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de
geactualiseerde Informatiekaarten recreatieplassen.
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3. Toelichting
Conform het visiedocument MDOP wordt een informatiekaart elke drie jaar geactualiseerd. De
actualisatie van deze informatiekaarten is opgenomen in het werkplan MDOP 2021. Het traject heeft
een lange doorlooptijd gekend. De reden daarvoor ligt in het feit dat we nog steeds te maken hebben
met de Corona pandemie waardoor functionarissen niet altijd even snel konden reageren. Daarnaast
zijn er veel partijen betrokken bij een project met twaalf kaarten.
De informatiekaarten zijn aangepast na mondelinge en schriftelijke consultatie bij alle partijen die
meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze informatiekaarten. Op hoofdlijn omvat dat de
volgende zaken:
- Alle kaarten hebben eenzelfde opbouw met betrekking tot de thematiek. De thema’s
crisiscommunicatie, informatiemanagement en Leiding & Coördinatie zijn toegevoegd;
- Er heeft afstemming plaatsgevonden met de veiligheidsregio Kennemerland (in het geval van de
Kagerplas) en Rotterdam Rijnmond (in verband met de Rottemeren);
- Er heeft afstemming plaatsgevonden met de provincie Zuid Holland in verband met de
beroepsvaart;
- De horecagelegenheden die als herkenningspunt benoemd zijn, zijn geactualiseerd;
- Terminologie is aangepast waar nodig (bijvoorbeeld de aanpassing van GNK-c naar GGB);
- Op aanraden van en in samenwerking met de MKA is een toevoeging gedaan van zogenaamde
AOP’s (Ambulance Overname Plaatsen). Deze worden in de meldkamersystemen opgenomen
zodat er meer eenduidigheid met betrekking tot plaatsbepaling gedaan kan worden. Hierbij is aan
de brandweerkolom gevraagd om deze punten ook op de monodisciplinaire
bereikbaarheidskaarten kenbaar te maken;
- De informatiekaarten zijn in landscape opgesteld. De kaartlaag is nu (op de Reeuwijkse plassen
en de Rottemeren na) allemaal Noord gericht;
- Een aantal zinnen zijn scherper geformuleerd.

4. Implementatie en communicatie
•

•
•

Na vaststelling worden de Informatiekaarten aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden
van deze werkgroep verspreiden de informatiekaarten 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 informatiekaarten bij de multidisciplinaire
crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de betrokken
crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van de informatiekaarten
binnen de eigen (crisis)organisatie.
Na vaststelling worden de informatiekaarten gedeeld met de relevante crisispartners.
De informatiekaarten worden bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld
(MAB) in LCMS. De verouderde versies worden verwijderd.

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 9
december 2021

2
Agendapunt 18. AB VRHM 21 april 2022

