Toelichting Deel I Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio “X”
Doel
Dit Regionaal Crisisplan (RCP) van Veiligheidsregio “X” kan worden beschouwd als modelplan, dat
door de veiligheidsregio’s gebruikt kan worden en heeft als basis het Referentiekader Regionaal
Crisisplan 2009 en de relevante wetgeving. Het doel van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio “X”
is om de uniformiteit in de inhoud van de Regionale Crisisplannen te bevorderen. Door het
uniformeren van de inhoud zal de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s makkelijker vorm
kunnen krijgen en wordt de uitwisselbaarheid tussen regio’s bevorderd.
Dit modelplan dient als basis voor het crisisplan van de eigen regio. Een aantal onderdelen, zoals
bijvoorbeeld de bereikbaarheid- en beschikbaarheidregeling, zullen regiospecifiek zijn en daarmee
niet uniform. Ook de afspraken met ketenpartners kunnen verschillen, immers niet in elke regio
zullen dezelfde ketenpartners opportuun zijn.
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Documenthistorie
In een tweedaagse bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van het landelijk platform een eerste
versie van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio “X”ontwikkeld met ondersteuning van André
Verschoor, programmabureau CENS2 en Herman van Hijum, Politieacademie. Aan deze versie is
meegewerkt door de Veiligheidsregio’s Noord Oost Gelderland, Gelderland Midden, GelderlandZuid, Zaanstreek-Waterland, en Flevoland.
Deze notitie versie 1.0 is 24 januari besproken in het landelijk platform. Het platform gaf aan dat de
inleiding nog niet geheel klopte en dat de tabellen veel overlap vertoonden. Naar aanleiding van deze
opmerkingen is aan de Politieacademie en In-pact gevraagd een nieuwe versie te maken.
De vernieuwde versie is gepresenteerd op 28 februari 2011 in de vergadering van het landelijk
platform projectleiders RCP. Op basis van de opmerkingen is het document aangepast. De
aangepaste versie werd op 28 maart vastgesteld door het landelijk platform projectleiders RCP.
Aan het modelplan voor regio “X”i s naast eerder genoemde veiligheidsregio’s meegewerkt door
Brabant Zuid-Oost, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Brabant Noord, Hollands Midden, Haaglanden,
Kennemerland, Twente, Zuid Holland Zuid, Zuid Limburg en Groningen.

Opzet Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio “X”
Vanuit de regelgeving zijn er eisen geformuleerd ten aanzien van de elementen die in een Regionaal
Crisisplan opgenomen moeten worden en ten aanzien van de opleverdatum van het eerste crisisplan.
De aangegeven elementen betreffen vooral de opbouw en samenstelling van een functiestructuur en
richt zich daarmee vooral op wie wat doet. Wie, wie informeert is hiermee nog niet duidelijk.
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Om ook dat element binnen het begrip ‘organiseren’ helder te krijgen, dienen de processen rondom
crisisbeheersing en rampenbestrijding in hun onderlinge samenhang in kaart gebracht te worden,
waarbij de informatiestromen helder gemaakt worden. Het maken van deze beschrijving kost de
nodige tijd. Aangezien het eerste crisisplan op 1 oktober 2011 gereed moet zijn en de regionale
besluitvormingstrajecten ook hun tijd nodig hebben, is ervoor gekozen om het Regionaal Crisisplan
van Veiligheidsregio “X” in twee delen te maken.
Zowel deel I en deel II hebben als uitgangspunt het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009, omdat
dit referentiekader een weerslag is van de ontwikkelingen van de inzichten op het terrein van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarmee is het ook een doorontwikkeling van de gedachten
zoals die in de wetgeving zijn vastgelegd.

Inhoud deel I en deel II Regionaal Crisisplan
In deel I worden de (stuur)organen beschreven en de functies hier binnen worden aangegeven.
Hiermee wordt voldaan aan de minimale wettelijke eisen. Het is een gecomprimeerd document, er is
niet opgenomen wat al elders in de besluiten staat vermeld of al door projecten als het project
GROOT is beschreven.
In dit deel wordt al aangegeven dat deel II gemaakt zal moeten worden om de gewenste
kwaliteitsverbetering te realiseren. Hiermee wordt meteen een voorschot gegeven op de te
reserveren capaciteit voor het verder doorontwikkelen van het Regionaal Crisisplan. De uitwerking
van deel II zal naar verwachting veranderingen teweeg brengen in de organieke en functionele
structuur zoals beschreven in deel I.
In deel II wordt de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing beschreven op basis van
de uit te voeren werkzaamheden.
Een veiligheidsregio heeft meer (kern)taken dan alleen het “organiseren van rampenbestrijding en
crisisbeheersing”. Aangezien die andere taken wel een relatie hebben met de in het crisisplan
beschreven taakuitvoering is het noodzakelijk dat die samenhang in kaart wordt gebracht.
Een deel van die samenhang wordt gepresenteerd bij ‘Gehanteerde uitgangspunten’ in deel I, maar
een uitgebreidere beschrijving volgt in deel II. De Veiligheidsregio “X” heeft daartoe het
‘referentiemodel bedrijfsprocessen veiligheidsregio’ (RBV-2011) ontwikkeld, waarin de samenhang
wordt geschetst tussen het besturen, voorbereiden, uitvoeren, ondersteunen en verbeteren van haar
kerntaken. Dit RBV-2011 wordt gehanteerd als uitgangspunt voor deel II.
CENS2 ondersteunt de ontwikkeling van het procesdeel dat circa juli 2011 gereed zal zijn. Ook dit deel
wordt met medewerking van het landelijk platform projectleiders en onder begeleiding van de
Politieacademie en In-pact ontwikkeld.
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