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Aanleiding

• Belevingsonderzoeken onder burgers

• Wettelijke noodzaak tot interregionale 

samenwerking

• Niet alleen investeren in crisisbeheersing, maar 

vooral het beheersen van risico's en voorkomen 

van rampen



Doelen Jaar transport en veiligheid

• Intensiveren interregionale samenwerking 

– risicobeheersing en crisisbeheersing

• Informeren van inwoners van Zuid-Holland over risico's

– maatregelen en beleid overheid en 
handelingsperspectief.

• Visie op vervoer gevaarlijke stoffen 

– met name provinciale wegen.

• Samen met de rijksoverheid knelpunten rond 
Rijksinfrastructuur oplossen



Resultaten jaar van transport algemeen

• Noodzaak tot vergaande interregionale samenwerking 

bestuurlijk bevestigd

• Een veilige samenleving vraagt om heldere 

verantwoordelijkheidsverdeling

• Kracht van het netwerk: elkaar kennen én kunnen 

vertrouwen is en blijft cruciaal

• Themajaar helpt: brengt focus aan binnen en tussen 

organisaties



Projecten jaar van transport

en veiligheid

• Opstellen incidentscenario transport gevaarlijke 

stoffen

• Risicocommunicatie en zelfredzaamheid

• Visie op vervoer gevaarlijke stoffen

• Rampenoefening



Interregionaal incidentscenario

Doelen

– Meer inzicht verkrijgen in de bovenregionale risico’s 

rondom externe veiligheid 

– Integrale expertanalyse van de diverse vormen van 

impact:

• Aantal slachtoffers/gewonden, economische schade, 

milieuschade, maatschappelijke onrust

– Input leveren voor het regionale risicoprofiel van de 4 

veiligheidsregio’s





Risicocommunicatie

Doelen:

• Afstemmen risicocommunicatie tussen regio’s

• Van aanbod- naar vraaggestuurd

– Wat wil de burger van de overheid weten

• Wijzen op gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Niet alleen boodschap zenden, ook perspectief 

bieden



Risicocommunicatie



Cartoons 
risicocommunicatie



Resultaten en vervolg Risicocommunicatie 

Resultaten

• Samenwerking tussen 4 veiligheidsregio's was effectief en inspirerend

• Gezamenlijk instrumenten ontwikkelt en boodschappen op elkaar 
afgestemd

• Lappen tekst werken niet, beelden wel

• Directe interactie met de burger noodzakelijk

Uitdagingen:

• Bereiken van burger blijft uitdaging: halen én brengen

• Samenwerking met gemeenten moet nog beter vorm krijgen

• Er is gezaaid, maar nog onvoldoende geoogst

• Leren omgaan met en gebruik maken van social media

Concrete actie

• Ontwikkeling 'serieus game' om handelingsperspectief bij een ongeval 
gevaarlijke stoffen onder de aandacht te brengen



Operationele Oefening: Doelen en lessen

Doelen:

• Hoe reageren de hulpdiensten bij een incident met interregionale
impact?

• Wie heeft de leiding bij een incident met interregionale impact en 
wie doet de woordvoering?

• Afgelopen september oefenen met 4 operationele teams (ROT’s)

Lessen:

• Wederzijdse informatievoorziening verder versterken

• Uitwisselen van liaisons bij langdurige crises

• Komen tot heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen 4 
ROT’s



Scenario



Bestuurlijke aandachtspunten bij 

interregionaal incident

Bestuurlijke dilemma’s:

• Heldere gezag- en bevelsstructuur met bijbehorende 

effectieve informatievoorziening

• Eenduidige crisiscommunicatie

• Internationale dimensie vraagt om specifieke aandacht



Setting werkconferentie



Conclusies werkconferentie met voorzitters 

veiligheidsregio's (1)
De Zuid-Hollandse veiligheidsregio's maken in Crisisplannen afspraken over 

samenwerking bij regiogrens overschrijdende incidenten:

• Onderzoek naar aanpassen operationele structuur bij regiogrens 
overschrijdende incidenten

– Van 4 RBT's en ROT’s naar 1 in de lead met drie satellieten. Capaciteit 
inzetten op “What is, What if en What next" scenario’s?

• Gedeeld en geverifieerd informatiebeeld op alle niveaus

• Betere afspraken met NCC over rol en input aan gedeeld informatiebeeld

– Liaison van NCC binnen RBT

• Beleggen van aparte verantwoordelijkheden

– Bijvoorbeeld voor internationale dimensie rol burgemeester Den Haag

• Positie en verantwoordelijkheid lokale burgemeester borgen 

– Cruciaal voor succesvolle lokale crisiscommunicatie

• Rol CdK in warme fase

• Investeren in structurele samenwerking met private partijen

– In koude- en warme fase



Conclusies werkconferentie met voorzitters 

veiligheidsregio's (2)

• Mei 2011 afgesproken acties bestendigen in concrete 

afspraken

• Penvoerder is directeur veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

• Ambitie: te maken afspraken zijn leidend voor de rest van 

het land



Overall conclusies

Jaar Transport en Veiligheid

• Nut en noodzaak versterken interregionale samenwerking 

aangetoond

• Themajaar Transport en veiligheid Zuid-Holland zorgt voor 

gezamenlijke focus en leidt tot tastbare resultaten

• Belang van elkaar kennen en vertrouwen versterkt

• Bestuurlijke Intentieverklaring samenwerking bij rampen 

en crises van meer dan regionale betekenis



Intentieverklaring samenwerking bij crises van 

meer dan regionale betekenis

De samenwerkingsafspraken over:

• Afstemming in geval van een interregionale crisis, 

bijvoorbeeld instellen gezamenlijk overleg, voorzitterschap, 

reikwijdte bevoegdheden, informatieverstrekking, 

crisiscommunicatie

• De wijze waarop moet worden omgegaan met een crisis 

met nationale of internationale impact



Ondertekening intentieverklaring

Ondertekening door:

• drs. H.J.J. Lenferink, voorzitter veiligheidsregio 
Holland Midden

• drs. A.A.M. Brok, voorzitter veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid

• J. Franssen, commissaris van de Koningin

• De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond heeft de verklaring reeds getekend


