Aan de leden van het Veiligheidsberaad Zuid-Holland
Onderwerp: Aanbieding eindrapportage “jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland 2010”

Geachte leden van het veiligheidsberaad Zuid-Holland,

Vorig jaar voerden de veiligheidsregio's Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland
Zuid en de provincie gezamenlijk het programma "jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland" uit. Deze
unieke samenwerking heeft geleid tot tastbare resultaten, versterking van het netwerk, nieuwe inzichten en
verbeterpunten. Het programma bracht focus aan, niet alleen tussen de deelnemende organisaties maar
ook binnen de organisaties waardoor de samenwerking tussen medewerkers van verschillende disciplines
is verbeterd.
Enkele resultaten uitgelicht
•

Er is een interregionaal incidentscenario opgesteld voor het transport van gevaarlijke stoffen door
hoge druk aardgasleidingen. Het scenario vormde input voor de regionale risicoprofielen en is
opgenomen in de landelijke database met scenario’s.

•

De bewoners zijn via hun gemeente en de veiligheidsregio's geïnformeerd over de risico’s van het
transport gevaarlijk stoffen en er zijn nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van
risicocommunicatie.

•

Speciale aandacht is besteed aan het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Dit is
onder de aandacht gebracht van inwoners en bestuurders.
Een interregionaal incident met gevaarlijke stoffen is operationeel geoefend. Uit de oefening zijn

•
•

aanbevelingen voor verbetering naar voren gekomen.
De voorzitters van de vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio's hebben in een werkconferentie
mogelijkheden voor samenwerking besproken ingeval van een interregionaal incident met
gevaarlijke stoffen. Ze hebben de intentie uitgesproken om nadere afspraken te maken over
samenwerking bij rampen en crises van meer dan regionale betekenis.

In bijgaande eindrapportage vindt u alle resultaten van het jaar van transport en veiligheid. De
eindrapportage komt tevens digitaal beschikbaar op de websites van de veiligheidsregio's Haaglanden,
Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, de provincie Zuid-Holland en www.relevant.nl.
Vervolg
Het 'jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland' is nu afgerond. Het programma heeft enkele
aanbevelingen en verbeterpunten opgeleverd. Bovendien is het belangrijk dat opgebouwde kennis niet
verloren gaat en breder, op nationaal niveau, wordt gedeeld. Zoals afgesproken in het Zuid-Hollandse
veiligheidsberaad van 4 april worden de vervolgacties opgepakt door het Ambtelijk Overleg Veiligheidsregio
Zuid-Holland (AOV). Hiermee krijgen de directeuren van de vier veiligheidsregio's de regie over het vervolg.
Het veiligheidsberaad wordt over de voortgang van de vervolgacties geïnformeerd.
Samenwerking
De resultaten van het jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland zijn het gevolg van een intensieve en
constructieve samenwerking tussen de medewerkers van de vier veiligheidsregio's en de provincie. De
samenwerking tussen deze vijf partijen stimuleerde bovendien anderen om een bijdrage te leveren. Vele
andere organisaties, waaronder het bedrijfsleven (VNCI, TLN, Deltalinqs, Gasunie, Prorail, Havenbedrijf,
Velin, TNO), regionale milieudiensten, individuele gemeenten, de rijksoverheid (Defensie, NCC, Verkeer en

Waterstaat), rampenzenders, waterschappen, stichting impact en platform transportveiligheid, hebben
bijdragen geleverd. De input van deze partijen leidde niet alleen tot betere resultaten maar ook tot
uitbreiding en versteviging van netwerken in het veiligheidsdomein.
Wij betuigen respect aan de heer J.D. Berghuijs, die op 18 januari 2011 is overleden. De heer Berghuijs
heeft als voorzitter van de ambtelijke stuurgroep jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland met zijn visie,
sturing en netwerk een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van het gezamenlijke programma.
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