
Intentieverklaring voor de samenwerking bij 
rampen en crises van meer dan regionale betekenis in Zuid-Holland  

 
De voorzitters van de veiligheidregio’s Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond 
en Zuid-Holland Zuid (hierna genoemd: voorzitters) hebben de intentie afspraken te maken 
over de samenwerking bij rampen en crises van meer dan regionale betekenis in  
Zuid-Holland. 
 
In 2010 is met de provincie Zuid-Holland een aantal activiteiten georganiseerd in het kader 
van het themajaar "Transport en veiligheid Zuid-Holland". Dit heeft onder meer geleid tot het 
inzicht, dat de coördinatie van een regiogrens overschrijdende ramp of crisis moet worden 
uitgewerkt en dat gezamenlijke afspraken hierover worden vastgelegd. Het is voor een 
effectieve bestrijding van de ramp of de beheersing van de crisis van groot belang dat de 
afstemming tussen de betrokken veiligheidsregio’s goed is geborgd.  
 
Door deze afspraken te maken wordt invulling gegeven aan de Wet veiligheidsregio’s die op 
1 oktober 2010 in werking is getreden. Hierbij worden ook de bevoegdheden van de 
Commissaris van de Koningin op basis van de Wet veiligheidsregio's betrokken. De wet en 
de toelichting daarop geven immers slechts in algemene bewoordingen de bestuurlijke 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan voor de bestrijding van een ramp of de 
beheersing van een crisis. Wanneer een ramp of crisis de grens van de veiligheidsregio - al 
dan niet in dezelfde provincie gelegen - overschrijdt, dan vraagt dat om overleg tussen de 
voorzitters van de betrokken veiligheidsregio's.  
 
De voorzitters verklaren de intentie te hebben een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 
over: 
  
1. de vraag wanneer er aanleiding is de bestrijding van een ramp of de beheersing van een 

crisis interregionaal af te stemmen en op welke wijze aan deze afstemming vorm en 
inhoud wordt gegeven. Daarbij valt te denken aan de instelling en de samenstelling van 
een gezamenlijk overleg, het voorzitterschap en de reikwijdte van de bevoegdheden van 
dit overleg en zijn voorzitter, de wijze waarop de voorzitters en de CdK elkaar over en 
weer de nodige inlichtingen verstrekken, het beleggen van specifieke aandachtspunten 
als crisiscommunicatie, het actueel houden van de afspraken en het periodiek beoefenen 
van de aan de interregionale afstemming verbonden coördinatieafspraken.  

 
2. de wijze waarop dient te worden omgegaan met een ramp of crisis met een nationale of 

internationale impact. 
 
De directeuren van de vier veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming 
van de afspraken. Het initiatief daarvoor ligt bij de directeur van de veiligheidsregio  
Zuid-Holland Zuid. 
 
De concept samenwerkingsovereenkomst wordt allereerst besproken met de meest 
betrokken veiligheidspartners. Uiterlijk 1 mei 2011 wordt de concept overeenkomst aan hen 
ter goedkeuring voorgelegd.    
 
De in de samenwerkingsovereenkomst vermelde afspraken maken integraal onderdeel uit 
van de regionale crisisplannen die uiterlijk 1 oktober 2011 dienen te zijn vastgesteld in 
navolging van de Wet veiligheidsregio's. Voor zover er reeds een regionaal crisisplan is 
vastgesteld, dienen de afspraken daarin alsnog te worden opgenomen. 
 
 
 



Aldus vastgesteld te Den Haag op 8 december 2010.  
 
De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, 
 
 
 
J.J. van Aartsen 
 
 
 
De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, 
 
 
 
drs. H.J.J. Lenferink 
 
 
 
De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 
 
 
 
ing. A. Aboutaleb 
 
 
 
De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok 
 
 
 

De commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland *) 
 

 
 
J. Franssen 

 
*)  
De commissaris van de Koningin geeft met de medeondertekening aan dat hij met waardering kennis 
heeft genomen van het initiatief van de vier veiligheidsregio’s om afspraken te maken voor de 
bestrijding van een ramp of crisis die de grens van de veiligheidsregio overschrijdt. De commissaris  
zal de ontwikkeling van de te maken afspraken met belangstelling volgen.    


