Vergaderstuk AB20190708-07 - Bijlage B

Reacties overige partners op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023
Dit overzicht bevat de inhoudelijke (concept-)reacties zoals bekend bij de VRU tot en met 2 juli 2019.
Partner

Reactie ontvangen

Inhoudelijke reactie op het ontwerp-beleidsplan

Veiligheidsregio Flevoland

Brief (VRU-registratienr.



19.0001403)

Reactie VRU

Allereerst complimenten voor de leesbaarheid van het plan en de helder
beschreven richting van uw organisatie.



Graag willen wij in uw ontwerpplan extra aandacht vragen voor de



De VRU onderschrijft vanzelfsprekend het belang van samenwerking op

ontwikkelingen inzake de bovenregionale samenwerking op schaal van

het niveau van Midden-Nederland. Naast de nadrukkelijke en

Midden-Nederland. Binnen het concept programma Drieslag worden

doelgerichte samenwerking in het kader van de zgn. Drieslag, is er de

naast de Meldkamer Midden-Nederland initiatieven ontplooid voor een

afgelopen jaren op diverse vlakken samenwerking gezocht met beide

toekomstig Veiligheidsbureau MNL en het Kennis- en

andere veiligheidsregio’s en wordt dit als vanzelfsprekend voortgezet.

Vakbekwaamheidscentrum MNL. Ook buiten de initiatieven van de

En ook in de komende beleidsperiode zullen we ons actief richten op

Drieslag zien wij de samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht met

verdere samenwerking waar wij onze gezamenlijke effectiviteit kunnen

vertrouwen tegemoet.

vergroten. In het beleidsplan is op een aantal plekken nadrukkelijker
het gedeelde belang van de samenwerking op het niveau van MiddenNederland verwoord.

Veiligheids- en Gezondheidsregio

Brief (VRU-registratienr.

Gelderland-Midden

19.0001407)



Met belangstelling hebben wij het ontwerp bestudeerd en kunnen
concluderen dat wij verder geen op-of aanmerkingen hebben naar
aanleiding van het plan.



In uw aanbiedingsbrief geeft u aan het dekkingsplan zoals vastgesteld



De VRU wil met de zeven omliggende veiligheidsregio’s afspraken

op 4 jul 2014 van kracht blijft. Ik vraag uw aandacht voor het volgende.

maken over interregionale brandweerinzet. Met 3 daarvan zijn inmiddels

In het dekkingsplan zijn afspraken opgenomen over de interregionale

afspraken gemaakt. Wij hanteren daarbij de kaders die door de Raad

samenwerking voor zowel de basisbrandweerzorg als voor de

van Brandweercommandanten zijn vastgesteld.

specialistische taken. Momenteel wordt er door uw organisatie gewerkt
om de systemen van de alarmcentrales op elkaar aan te sluiten. Directe
alarmering van eenheden uit Gelderland-Midden door de VRU wordt
hiermee mogelijk. Echter is tot op heden het dekkingsplan nog niet
volledig ingevoerd in de systemen. Hierdoor worden momenteel de
beschikbare eenheden vanuit Gelderland-Midden nog niet automatisch
gealarmeerd. Wij vertrouwen erop dat uw zich de komende tijd
voldoende inspant om de gemaakte afspraken te effectueren.
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Zuid-Holland

Brief (VRU-registratienr.

Zuid

19.0001530)



Hartelijk dank voor het aanbieden van het ontwerp beleidsplan van de
VRU. We zien in dit document een zeer overzichtelijk compleet geheel,
met een ambitieuze koers voor de komende jaren. De uitdagingen waar
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Reactie VRU

de VRU zich voor gesteld ziet, zijn herkenbaar en grotendeels
vergelijkbaar met onze eigen uitdagingen.


Graag delen we nog een reflectie op voorliggend concept met u. Te lezen



Zoals u in de aanbiedingsbrief bij het ontwerp-beleidsplan heeft kunnen

is dat op de diverse onderwerpen een visie en doelstelling is

lezen vormt het formuleren van de activiteiten om de in het beleidsplan

geformuleerd, waarbij in onze beleving nog een verdiepingsslag is te

opgetekende doelstellingen te realiseren onderdeel van de planning- en

maken op de concrete uitvoering. Dan hebben we het met name over de

controlcyclus. Er is een bewuste keuze gemaakt om de activiteiten niet

onderwerpen informatievoorziening, netwerk en verdere verbetering van

vooraf voor de volledige beleidsperiode te definiëren, zodat desgewenst

de (mensen) in de crisisorganisatie, en het organiseren van

steeds kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen. In de

betrokkenheid rondom de omgevingswet. Daar we met dezelfde

begroting wordt per jaar toegelicht welke concrete activiteiten worden

ontwikkelpunten te maken hebben, zijn we juist hier benieuwd naar de

ondernomen om de in het beleidsplan opgenomen doelstellingen te

feitelijke uitwerking.

realiseren. In aanvulling op de P&C-documenten wordt gedurende de
beleidsperiode ook actief gecommuniceerd over activiteiten die voor de
gemeenten en overige partners interessant kunnen zijn, onder andere
via de website van het beleidsplan: www.beleidsplanvru.nl.



Daarnaast wordt een aparte visie en doelstelling ten aanzien van



Zoals in de betreffende beleidsdoelstelling genoemd wordt, willen we

bevolkingszorg gemist vanuit onze optiek, binnen de VRZHZ is hier

nadrukkelijk met gemeenten in gesprek over (versterking van)

momenteel veel aandacht voor.

bevolkingszorg (of gemeentelijk crisisbeheersing) om te komen tot een
gezamenlijke visie. Uiteraard is de VRU bereidt hierover ook met de
VRZHZ van gedachten te wisselen.



Ten aanzien van de GHOR zijn we benieuwd hoe onder meer wordt



Door de invoering van de AmvB in de loop van 2019, inzake het ROAZ,

omgegaan met het ROAZ in de toekomst. Mogelijk is op beide

zal er een minder vrijblijvende rol ontstaan voor de witte ketenpartners

onderwerpen nog meer winst te behalen in de visievorming.

m.b.t. het realiseren van maatregelen om de spoedzorgketen te borgen
in een regio. Ook de ziektekostenverzekeraar zal een duidelijkere rol
krijgen in dit gremium middels deze AmvB. In het verlengde hiervan ligt
de opschaling en het optreden onder regie van de DPG tijdens crisis en
rampen. De positie van de DPG zal worden versterkt en de afspraken
met het RAOZ krijgen een dwingender karakter. De DPG is vanuit het
openbaar bestuur de verbinding met de zorginstellingen die conform de
wet een rol hebben bij opvang van slachtoffers en instellingen die als
kwetsbaar object bekend zijn in het regionaal risicoprofiel. De rol van
het ROAZ is nadrukkelijk van belang in het agenderen van knelpunten
die worden ervaren in de spoedzorgketen en de intentie die de VRU
heeft om meer op strategisch niveau te acteren om veranderingen te
bewerkstelligen.

Veiligheidsregio Amsterdam-

Brief (VRU-registratienr.

Amstelland

19.0001415)

Waterschap Amstel, Gooi en

Brief (VRU-registratienr.

Vecht

19.0001399)



De Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland heeft kennis genomen van
de inhoud van het beleidsplan en heeft geen inhoudelijke opmerkingen.

[Zie: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden]
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Hoogheemraadschap De Stichtse

Brief (VRU-registratienr.



Rijnlanden

19.0001399: gezamenlijke

beleidsplan. Wij zijn erg blij met de multidisciplinaire ambitie die dit

reactie waterschappen)

beleidsplan uitstraalt. De waterschappen stemmen in met het ontwerp

Reactie VRU

Wij willen de veiligheidsregio complimenteren met het heldere

beleidsplan 2020-2023 maar geven nog een aantal adviezen, twee
daarvan zijn hieronder opgenomen, de overige vindt u in de bijlage.


De waterschappen vragen aandacht voor afstemming en uniformiteit



De VRU onderkent de behoefte om te komen tot uniformiteit tussen

tussen veiligheidsregio’s, dit komt constructieve samenwerking ten

veiligheidsregio’s op het gebied van crisisbeheersing. De VRU heeft de

goede omdat waterschappen en andere netwerkpartners zelden binnen

intentie om hier zoveel mogelijk op te anticiperen en zal daar in het

één veiligheidsregio vallen.

kader van de samenwerking met de regio’s in Midden-Nederland
nadrukkelijk een stap in zetten.



Daarnaast vragen de waterschappen ook aandacht voor het



overstromingsrisico in de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden.

Het is een bestaand risico, waar we ons vanwege de samenvoeging van
deze gemeente, uiteraard op voorbereiden.

Hier ligt voor de waterveiligheid een grote opgave.
[Uit de bijlage:]


Pagina 10, alinea 2: We staan positief tegenover de ambitie van de VRU



De VRU onderschrijft dat samenwerking met partners steeds met

om een inhoudelijke voortrekkers- en regierol te nemen. De VRU is

respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheden dient te gebeuren. In

volgens ons de organisatie waar bij het bestrijden van crisis alles samen

de tekst van het beleidsplan is op dit punt een toevoeging opgenomen.

komt. Maar we wijzen er op, dat dit met respect voor de
verantwoordelijkheden van de partnerorganisaties dient te geschieden.


Pagina 10, alinea 4: Advies toevoegen aan opsomming: klimatologisch.



Deze suggestie is overgenomen.



Pagina 16, alinea 1.4: Toevoegen aan zin twee alinea één; we leveren



Deze suggestie is overgenomen.



Dit juichen wij van harte toe en past uitstekend in de bredere ambitie

met gemeenten, netwerkpartners, instellingen, bedrijven en burgers een
bijdrage aan.


Pagina 18, alinea 4: We juichen toe, dat de VRU verbeteringen wil
doorvoeren met betrekking tot het leren van evaluaties en dat samen
met partners wil doen. Wij werken daar graag aan mee.



Pagina 32, alinea 4: Ter overweging, het VIC maakt gebruik van
informatie van haar partners voor het opstellen van het risicobeeld.

van de VRU om een platform te bieden voor het ‘halen en brengen’ van

Wellicht is het een ambitie om de informatievoorziening vanuit de

informatie en kennis ten aanzien van fysieke veiligheid met en voor

partners naar het VIC in de komende beleidsperiode uit te bouwen.

haar partners. Naast het voorbeeld van de samenwerking met de
waterschappen tijdens de periode van extreme droogte vorig jaar,
hebben we op OTO-gebied de eerste stappen in het kader van deze
ambitie gezet door ieders OTO-activiteiten met elkaar te delen en deel
te nemen aan deze activiteiten als dat een meerwaarde oplevert.



Pagina 35, alinea 2: Ter overweging, toevoegen dat realistisch
multidisciplinair oefenen een uitgangspunt is.



Een gedegen multidisciplinaire voorbereiding is wat de VRU betreft
zeker een uitgangspunt. Het aspect oefenen zien wij als het slotstuk van
de keten opleiden, trainen en oefenen, maar niet als uitgangspunt.

Waterschap Rivierenland

Brief (VRU-registratienr.

[Zie: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden]

19.0001399)
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Waterschap Vallei en Veluwe

Brief (VRU-registratienr.

[Zie: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden]

Reactie VRU

19.0001399)
Politie Eenheid Midden-Nederland
Provincie Utrecht
Openbaar Ministerie MiddenNederland
Ministerie van Defensie, regionaal
militair commandant
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