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Eerste nieuwsflits!
Daar is ‘ie dan, de eerste nieuwsflits over ons project. In deze nieuwsflits informeren we u vanuit het projectteam graag over het project en over relevante ontwikkelingen ten aanzien van
continuïteitsvraagstukken. Wij wensen u veel leesplezier!
Waarom dit project
Waarom doen we dit ook alweer? Het project heeft tot doel de samenwerking tussen ministeries, veiligheidsregio’s en vitale bedrijven te verbeteren. Wij zien dat de samenwerking nog te
veel blijft hangen in de papieren werkelijkheid. Daarom geven we de samenwerking in de praktijk een impuls, zodat bestaande samenwerkingsafspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.
Veiligheidsberaad heeft ingestemd met projectplan op 12 juni 2015
Op vrijdag 12 juni heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de zes projectplannen van de
Strategische Agenda, waaronder die van ons. Zie deze link: Nieuws van het Veiligheidsberaad
Daarmee zijn we van start gegaan met uitvoering van dit project conform het projectplan. Het
definitieve projectplan (versie 1 juni 2015) is op basis van een brede consultatie van veiligheidsregio’s, managementraden, ministerie van VenJ en andere betrokkenen tot stand gekomen. De laatste versie van het projectplan treft u hier aan: Projectplan Continuïteit van de Samenleving.
Eerste bijeenkomst netwerk continuïteit
Op 1 juni vond een netwerkbijeenkomst plaats in Zwolle. Daarbij waren verschillende functionarissen van veiligheidsregio’s, ministerie van VenJ en vitale partners aanwezig. Doel van de
bijeenkomst was onderling kennis te maken in een informele sfeer en te brainstormen over de
rol van veiligheidsregio’s bij de uitval van vitale voorzieningen. Na een introductie door de veiligheidsregio Groningen aan de hand van de ‘casus aardbevingen’, werd gediscussieerd over
de veelal praktische dilemma’s in de samenwerking. In de discussie kwamen diverse vraagstukken aan de orde, zoals:
- Hoe organiseer je samenwerking met vitale partners ten tijde van een crisis wanneer je
met 25 deelnemers te maken hebt in je Operationeel Team?
- Hoe kunnen we meer structureel afstemmen over risicocommunicatie zodat het niet een
eenmalige exercitie is?
- Hoe delen we veilig relevante informatie met elkaar?
- Hoe organiseren we de samenwerking met vitale bedrijven, die landelijk georganiseerd
zijn?
- Wie is het aanspreekpunt voor partners bij GRIP 5 en hoe zit dat bij GRIP RIJK?
Wij danken alle deelnemers voor hun bijdrage en nemen de vraagstukken en aangedragen oplossingen mee bij de uitwerking van de rolbeschrijving continuïteit. Mocht u bij een volgende
netwerkbijeenkomst aanwezig willen zijn, neem dan contact op met de secretaris van ons project Heleen de Goeijen (h.e.b.de.goeijen@nctv.minvenj.nl).
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Rolbeschrijving continuïteit
Inmiddels zijn we gestart met het ontwikkelen van een rolbeschrijving. Eén van de beoogde
resultaten van ons project is een rolbeschrijving, die de veiligheidsregio duidelijk positioneert in
de samenwerking met betrokken bedrijven en ministeries rondom de uitval van vitale voorzieningen. De rolbeschrijving benoemt welke taken de veiligheidsregio heeft in deze samenwerking. Doel van deze rolbeschrijving is gedeelde betekenis te geven aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de veiligheidsregio, zodat die door alle betrokkenen ook
uniform op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd.
Mede aan de hand van de discussie met het netwerk continuïteit heeft het projectteam (PT)
een eerste verkenning gemaakt van de taken van de veiligheidsregio bij uitval van vitale voorzieningen. Daarbij hebben we ook relevante documentatie (wet- en regelgeving, convenanten,
bestuurlijke netwerkkaarten etc.) geraadpleegd. Op 29 juni hebben de projectleiders over dit
onderwerp gesproken met de vitale partners uit de drinkwatersector, de energiesector, en de
telecomsector (leden Commissie Vitale Infrastructuur). De genoemde vraagstukken van de
netwerkbijeenkomst werden daarbij herkend. Op basis van deze brainstorm, wordt nu een rolbeschrijving uitgewerkt door het projectteam. Wij willen in september met een eerste uitwerking komen, die dan breder besproken kan worden. De partijen waarmee we in gesprek gaan,
staan benoemd in ons projectplan.
Agenda per sector
Bij de convenanten horen actielijsten met samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s
en vitale partners. Wij hebben gemerkt dat deze voor beide partijen soms lastig zijn om waar
te maken. Om veiligheidsregio’s en vitale partners te ondersteunen, gaan we met dit project
een prioritering aanbrengen in die lijsten. Daarmee ontstaat voor de komende jaren een
agenda per sector. Doel is dat de meest urgente thema’s daadwerkelijk worden opgepakt en
de samenwerking in de praktijk versterkt. Te denken valt aan; heldere afspraken tussen veiligheidsregio’s en drinkwatermaatschappijen over distributie van nooddrinkwater aan de bevolking. Momenteel worden de prioriteiten gepeild van de drinkwatersector, de energiesector en
de telecomsector. Tijdens een bijeenkomst met de telecomsector op 30 juni (alle directeuren
veiligheidsregio’s waren hiervoor door KPN namens de telecomsector uitgenodigd) is hiertoe
een eerste verkenning gemaakt. Bij de vitale bedrijven (elektriciteit, olie, gas, drinkwater en telecom) speelt dat zij graag aangesloten worden op het Landelijk Crisismanagement Systeem
(LCMS) om tijdig informatie te kunnen delen bij incidenten. Dat sluit aan bij de ambities van
het Veiligheidsberaad op het gebied van informatievoorziening (Programma Informatievoorziening). De portefeuillehouder informatievoorziening, Henri Lenferink, heeft dan ook toegezegd
om dat te gaan realiseren.
Netwerken met vitale partners
Wij willen het project zo veel mogelijk laten aansluiten bij bestaande interregionale netwerken.
Zo weten wij van het ‘Interregionale Netwerk Vitale Veiligheid Noord-Holland’ en het netwerk in
Brabant rond de afspraken met de KPN. Wij zijn op zoek naar andere interregionale netwerken
waarin veiligheidsregio’s samenwerken met vitale partners. Neem u deel aan zo’n netwerk of
kent u zo’n netwerk, stuur ons dan een bericht (h.e.b.de.goeijen@nctv.minvenj.nl). Wij horen
graag meer over uw ervaringen!
Informatie over de vitale infrastructuur
Wist u dat er bij het Infopunt Veiligheid (IFV) veel informatie te vinden is over de samenwerking met vitale partners? Hier vindt u alle ‘convenanten’ en ‘actielijsten’ die gebruikt worden in
de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en vitale partners, de ‘bestuurlijke netwerkkaarten’,
de ‘mindmap drinkwaterincidenten’, maar ook de laatste brieven van de minister VenJ over dit
onderwerp aan de Tweede Kamer.
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Vanuit het project willen we in de toekomst meer gebruik maken van dit kennisplatform om informatie te delen over dit onderwerp én we hopen dat u ons hierbij kunt helpen. Heeft u hiervoor relevante documentatie, deel die dan met ons! U kunt contact opnemen met Heleen de
Goeijen (h.e.b.de.goeijen@nctv.minvenj.nl).
Wij hopen u met deze nieuwsflits voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, neem dan contact op met de uitvoerend projectleider, Renee Linck (contact@reneelinck.nl) of de projectsecretaris Heleen de Goeijen (h.e.b.de.goeijen@nctv.minvenj.nl).
Met vriendelijke groet,
Het projectteam Continuïteit van de Samenleving
Marcel van Eck, ministerie van Veiligheid & Justitie (projectleider)
Arjen Littooij, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (projectleider)
Renee Linck, zelfstandig organisatieadviseur (uitvoerend projectleider)
Heleen de Goeijen, NCTV (projectsecretaris)
Marit Buis, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Rien Eshuis, Veiligheidsregio IJsselland
Sanne van Schie, Veiligheidsregio Groningen
Simon Stenneberg, Veiligheidsregio Kennemerland
Ernest Wiersma, Gasunie, namens Commissie Vitale Infrastructuur
Harold Bousché en René Willems, TNO
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