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Prioritaire agenda voor continuïteit

Geachte heer, mevrouw,
Het project Continuïteit van de Samenleving heeft als opdracht de samenwerking tussen
veiligheidsregio’s, departementen en vitale partners te verbeteren, zodat de uitval van (delen
van de> vitale infrastructuur niet leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Begin dit jaar heeft u
al de handreiking ‘De veiligheidsregio bij (dreigende) verstoring/uitval van vitale
voorzieningen’ ontvangen. Deze handreiking geeft een heldere en eenduidige uitleg van de
rollen die in diverse wetgeving en convenanten zijn toebedeeld aan betrokken organisaties.
De rollen zijn beschreven aan de hand van samenwerkingsthema’s, welke zijn gebaseerd op
de al bestaande samenwerkingsconvenanten tussen veiligheidsregio’s en vitale partners.
Met behulp van actielijsten wordt invulling gegeven aan deze convenanten.
De veelheid aan acties die voortkomen uit de convenanten blijken een grote druk te leggen
op de capaciteit van de netwerken van veiligheidsregio’s en vitale partners. Ook blijkt dat
samenwerken tussen verschillende netwerken lastig is, wanneer netwerken niet dezelfde
inhoudelijke prioriteiten hanteren. Om deze reden is vanuit het project een pnoritering
aangebracht op de samenwerkingsthema’s. Afspraken op deze thema’s worden zowel door
veiligheidsregio’s als door partners in de vitale infrastructuur beschouwd als de meest
elementaire afspraken in de regionale samenwerking.
De volgende prioriteiten zijn afgestemd met de commissie Vitale Infrastructuur (VNO-NCW),
het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het DS Veiligheidsberaad:
1. Informatievoorziening (samenwerkingsthema 8 in de handreiking);
2. Crisiscommunicatie (samenwerkingsthema 10 in de handreiking);
3. Regionaal risicoprofiel (samenwerkingsthema 2 in de handreiking);
4.

Alarmering (samenwerkingsthema 7 in de handreiking).
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1—let verzoek aan u is om bij het invullen van de samenwerkingsafspraken met voorrang
opvolging te geven aan de thema’s uit deze prioritaire agenda. Daarmee kunnen publieke en
private partners gezamenlijk werken aan de continuïteit van onze samenleving en ontstaat
een meer uniforme aanpak in de versterking van deze samenwerking.
Het streven is dat aan het einde van het project (juni 2017) in 80% van de (inter-)regionale
netwerken voldoende invulling is gegeven aan de actiepunten behorende bij deze
geprioriteerde thema’s. Daartoe wordt in de zomer van 2016 een inventarisatie gestart,
waarbij veiligheidsregio’s en partners in de vitale infrastructuur worden gevraagd in hoeverre
zij invulling hebben gegeven aan de prioritaire samenwerkingsafspraken.
Voor meer informatie over het project ‘Continuiteit van de Samenleving’ wordt u verwezen
naar de website van de Strategische Agenda: http://www.strateische
agenda. nl/D rojectlcontinuiteit-van-de-samenleving.
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