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Addendum 
 
 
Op 15 februari 2012 heeft het Veiligheidsbestuur Gooi en Vechtstreek het voorliggende beleidsplan 
op een aantal onderdelen bijgesteld. Aanleiding hiervoor is dat bevolkingszorg niet in staat is om, 
binnen de huidige mogelijkheden, de personele capaciteit te leveren die voor uitvoering van het 
beleidsplan benodigd is. 
 
De volgende ambities uit het beleidsplan zijn aangepast: 
 

1. Paragraaf 5.2, beleidsthema Adviestaak veiligheidsregio: In het beleidsplan was reeds 
vastgelegd dat niet de landelijk vereiste methodiek zal worden toegepast bij de invulling van 
de wettelijke adviestaak, maar een pragmatische variant. De diepgang van het gevraagde 
advies is verder neerwaarts bijgesteld. 
 

2. Paragraaf 6.2, beleidsthema Planvorming: In de operationele plannen worden alleen de 
multidisciplinaire processen uitgewerkt, alsmede de processen voor brandweer, politie en 
geneeskundige zorg. 
 

3. Paragraaf 6.2, beleidsthema Operationele hoofdstructuur: Monitoring van de bezetting van 
de multidisciplinaire staven wordt beperkt tot de brandweer, politie en GHOR. Verder wordt 
de periodieke controle van de operationaliteit van de coördinatiecentra beperkt tot de 
ruimtes voor het commando plaats incident, het regionaal operationeel team en het 
regionale beleidsteam (dus met uitzondering van de ruimtes voor de gemeentelijke 
beleidsteams). 
 

4. Paragraaf 7.1, beleidsthema Herstel: vanwege het ontbreken van een procesmanager 
Herstel, zullen er in multidisciplinair verband geen activiteiten op dit thema worden 
opgepakt. Verder worden de processen van bevolkingszorg niet bij multidisciplinaire 
incidentevaluaties betrokken. 
 

5. Paragraaf 10.2, beleidsthema Organisatie: het inrichten en uitvoeren van de P&C-cyclus 
wordt getemporiseerd tot 2013. 

 
 
Deze aanpassingen zijn niet verwerkt in het hiernavolgende beleidsplan.  
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BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 
 
De basis voor het beleidsplan is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) die per 1 oktober 2010 van kracht is.  
Uw bestuur dient ten minste eens per vier jaar een beleidsplan vast te stellen (artikel 14, Wvr), 
waarin het beleid ten aanzien van de multidisciplinaire taken van de veiligheidsregio in het kader van 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing is vastgelegd: het zogeheten beleidsplan crisisbeheersing. 
Dit beleidsplan volgt het huidige Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding op. 
 
In het onderhavige beleidsplan zijn de beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek verankerd voor de komende beleidsperiode (2011-2014). Het is daarmee een 
richtinggevend beleidsinstrumentarium. Operationalisatie van de beleidsvoornemens vindt plaats in 
nader uit te werken uitvoeringsplannen (programmaplan, jaarplan).  
 
De beleidsvoornemens zijn door de veiligheidsdirectie in een proces van multidisciplinaire 
strategiebepaling tot stand gekomen. Hierbij is de randvoorwaarde gehanteerd dat realisatie van de 
beleidsvoornemens geen toename van capaciteit en budget tot gevolg mag hebben.  
De scope van het multidisciplinaire werkdomein is enerzijds afgebakend door de wettelijke 
opgedragen taken, zijnde de rampenbestrijding, crisisbeheersing, bestrijding terrorisme en 
epidemieën als gevolg van A-infectieziekten en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Daarnaast is de 
veiligheidsdirectie van mening dat de veiligheid en gezondheid tijdens grote evenementen 
(evenementenveiligheid) aan dit werkdomein toegevoegd moet worden.  
Verdere afbakening heeft plaatsgevonden door een aantal crisistypen voor deze beleidsperiode 
prioritair te verklaren. Dit op basis van het opgestelde risicoprofiel, de consultatieronde daarvan bij 
de gemeenteraden en de behandeling daarvan in uw bestuur. Het gaat dan om de crisistypen: 

1. Branden in kwetsbare objecten 
2. Verstoring energievoorziening 
3. Verstoring drinkwatervoorziening 
4. Verstoring telecommunicatie en ICT 
5. Incidenten op het water 
6. Incidenten op het spoor 
7. Paniek in menigten 

 
Verder heeft met de formulering van de beleidsdoelstelling ook een accentverschuiving 
plaatsgevonden naar het werkgebied van de risicobeheersing; met andere woorden meer 
voorkomen en beperken dan bestrijden.  
 
In basis is de ambitie om te voldoen aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. De hiervoor genoemde 
randvoorwaarde heeft een echter beperking van het ambitieniveau tot gevolg. Hierdoor zijn een  
aantal crisistypen voor deze beleidsperiode prioritair verklaard. Tevens is gekeken op welke wijze zo 
maximaal als mogelijk invulling gegeven kan worden aan de beleidsvoornemens, zonder het 
ketenproces van risicobeheersing, incidentbeheersing en herstel te verstoren. Dit resulteert er wel in 
dat op een aantal onderdelen het gewenste c.q. wettelijke (kwaliteits)niveau binnen de komende 
beleidsperiode niet gehaald kan worden. Realisatie van dit niveau vraagt immers om uitbreiding van 
capaciteit en budget. 
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De resultaten voor de komende beleidsperiode zijn naar de volgende beleidsthema’s gerubriceerd: 
1. Multidisciplinaire samenwerking en bedrijfsvoering 
2. Adviestaak veiligheidsregio 
3. Evenementenveiligheid 
4. Risicocommunicatie 
5. Planvorming 
6. Operationele hoofdstructuur 
7. Informatiemanagement 
8. Vakbekwaamheid 
9. Gemeenschappelijke meldkamer bij grootschalige incidenten 
10. Crisiscommunicatie 
11. Herstel* 
12. Communicatie* 

* Voor deze beleidsthema’s wordt in de komende beleidsperiode het huidige inzet en kwaliteitsniveau gehandhaafd. 

 
Voorwaardenscheppend is een adequate multidisciplinaire samenwerking. De doorontwikkeling 
hiervan dient met voorrang plaats te vinden. De werkzaamheden binnen de hiervoor beschreven 
beleidsthema’s, dienen binnen de beschikbare capaciteiten en budgetten te worden uitgevoerd. De 
exacte toedeling hiervan vindt plaats in het op te stellen programmaplan annex jaarplan. Deze 
toedeling vindt jaarlijks plaats. 
 
Globaal ziet de planning voor de uitvoering van de beleidsthema’s er als volgt uit: 

 In 2011 worden de beleidsthema’s Multidisciplinaire samenwerking1, Vakbekwaamheid, 
Operationele Hoofdstructuur, Gemeenschappelijk meldkamer, Evenementenveiligheid en 
Crisiscommunicatie opgestart. 

 In 2012 worden de beleidsthema’s Adviestaak en Planvorming geïnitieerd. 

 In 2013 worden hieraan de beleidsthema’s Risicocommunicatie en Informatiemanagement 
toegevoegd. 

 
 
  

                                                             
1
 Omdat de expertisegroepen niet alleen de hiergenoemde beleidsthema’s uitvoeren, maar ook de huidige 

reguliere multidisciplinaire werkzaamheden, gaan alle negen expertisegroepen in 2011 van start. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Grondslag beleidsplan 
De basis voor het beleidsplan is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) die per 1 oktober 2010 van kracht is.  
Deze wet beoogt een efficiënte en hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige 
hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie door de vorming van 
veiligheidsregio’s.  
Uw bestuur dient ten minste eens per vier jaar een beleidsplan vast te stellen (artikel 14, Wvr), 
waarin het beleid ten aanzien van de multidisciplinaire taken van de veiligheidsregio in het kader van 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing is vastgelegd: het zogeheten beleidsplan crisisbeheersing 
(verder “beleidsplan”). Dit beleidsplan volgt het huidige Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 
op. 
Het beleidsplan dient in ieder geval te beschrijven (artikel 14, Wvr): 

a. Een beschrijving van de  beoogde operationele prestaties van de diensten en organisatie van 
de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

b. Een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de veiligheidsregio, van de 
landelijke doelstellingen. 

c. Een informatieparagraaf, waarin een beschrijving wordt gegeven van de 
informatievoorziening binnen en tussen de betrokken diensten en organisaties 

d. Een oefenbeleidsplan. 
e. Een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie. 
f. De voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen en 

maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen. 
 
 

1.2 Doelstelling en afbakening 
Doel van het beleidsplan is het verankeren van beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek voor de komende beleidsperiode (2011-2014). Het is daarmee een richtinggevend 
beleidsinstrumentarium. Operationalisatie van de beleidsvoornemens vindt plaats in nader uit te 
werken uitvoeringsplannen (programmaplan, jaarplan).  
 
De beleidsvoornemens in dit beleidsplan hebben betrekking op alleen de multidisciplinaire taken in 
het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing (a t/m e). Over de opkomsttijden van de 
brandweer (f) vindt separaat bestuurlijk besluitvorming plaats. Basis hiervoor is het project “dekking: 
samen onze zorg”.  
De wijze waarop en de  mate waarin aan de wettelijke multidisciplinaire taken (a tm/f) in de 
komende beleidsperiode invulling wordt gegeven, wordt beschreven in dit beleidsplan. Ter realisatie 
van de beleidsvoornemens is het echter ook van essentieel belang dat richting gegeven wordt aan de 
wijze waarop dit gaat gebeuren. In dat kader beschrijft dit plan op hoofdlijnen ook de wijze waarop 
de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt 
vormgegeven in termen van organisatie, capaciteit en budget. 
 
 

1.3 Afstemming 
Het beleidsplan is opgesteld met de vaste partners binnen de crisisbeheersing (brandweer, Ghor, 
gemeenten, politie en het OM). Zoals vastgelegd in de Wvr is het beleidsplan voorgelegd aan en 
afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio’s. Door de continue betrokkenheid van de 
operationele diensten is ook afstemming met de monodisciplinaire beleidsplannen van deze diensten 
geborgd. 
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1.4   Gerelateerde documenten  
Het beleidsplan is mede gebaseerd op de volgende documenten: 

 Risicoprofiel veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (oktober 2010) 

 Eindrapportage multidisciplinaire strategiebepaling Gooi en Vechtstreek (november 2010) 

 Bestuursnotitie beleidsplan (juni 2011) 

 Handreiking  beleidsplan veiligheidsregio’s (april 2008) 
 
 

1.4 Opbouw en leeswijzer 
Crisisbeheersing is per definitie een multidisciplinaire aangelegenheid. Dat betekent intensieve 
samenwerking tussen de diverse betrokken partners die op basis van wet en regelgeving enerzijds en 
maatschappelijke behoefte anderzijds vorm en inhoud geven aan het multidisciplinaire werkdomein. 
Het multidisciplinaire werkdomein  is onderverdeeld in “besturing” en “ondersteuning” en voor de 
primaire processen  “risicobeheersing, incidentbeheersing en herstel”. Over deze domeinen zijn de 
multidisciplinaire taken van de veiligheidsregio ondergebracht. Dit is weergegeven in het 
onderstaande procesmodel. Dit procesmodel is de basis voor de verdere richting en inrichting van de 
(diverse producten voor de) multidisciplinaire organisatie. 
 

 
Figuur 1: Procesmodel veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

 
 
Ook dit beleidsplan is mede op basis van dit model opgesteld. Tevens is de door het 
veiligheidsberaad vastgestelde landelijke handreiking aangehouden. 
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Hoofdstuk 2 geeft een kort beschrijving van het profiel en de bestuurlijke en organisatorische 
inrichting van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In hoofdstuk 3 is het strategisch kader 
beschreven wat voor een belangrijk deel ingaat op de “besturing”. Het risicoprofiel van de 
veiligheidsregio is opgenomen in hoofdstuk 4. De primaire hoofdprocessen  zijn beschreven in de 
hoofdstukken 5 tot en met 7 (risicobeheersing, incidentbeheersing en herstel). Het hoofdproces 
“ondersteuning” is beschreven in de hoofdstukken 8 tot en met 10 (informatiemanagement, 
kwaliteitszorg en organisatie). Hoofdstuk 11 tenslotte gaat in op de realisatie van de in het 
beleidsplan beschreven doelstellingen.  



10 
 

2. De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
 

2.1 Het profiel van de veiligheidsregio Gooi en vechtstreek 
De regio Gooi en Vechtstreek ligt globaal gezegd ingeklemd tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de 
autosnelweg A27 en het Gooimeer. Het gebied beslaat een oppervlakte van 274 vierkante kilometer 
en er wonen ruim 242.000 inwoners, verspreid over negen gemeenten. In onderstaand kaartje is de 
ligging van de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek weergegeven. 
 
Binnen de veiligheidsregio is sprake van territoriale congruentie van de brandweer, Ghor, GGD en 
Regionale Ambulancevoorziening. De politieregio heeft waarschijnlijk per 1 januari 2012 een grotere 
schaal als gevolg van de landelijke bestelwijziging. De GHOR-taken worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de Directeur Ghor. Deze wordt ondersteund door een bureau GHOR dat is 
gepositioneerd als afdeling van de GGD Gooi & Vechtstreek. 
De Politiemeldkamer, de Regionale Alarmcentrale en de Meldkamer Ambulancezorg zijn gecoloceerd 
in de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in Naarden. De 112-centrale is in de GMK geïntegreerd. 

 

 
Figuur 2: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

 

2.2 Bestuurlijke en organisatorische inrichting  
De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is sinds 1 januari 2009 een feit. Het betreft een openbaar 
lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Gemeenschappelijke regeling is in 
2011 herzien op basis van de in werking treding van de Wvr. 
Conform deze gemeenschappelijke regeling behartigt de veiligheidsregio de gemeenschappelijke 
belangen van de deelnemende gemeenten op terreinen van: 

 De brandweerzorg 

 De rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de daaraan verbonden Bevolkingszorg  

 De geneeskundige hulpverlening 
De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, te weten algemeen bestuur, dagelijks bestuur en 
voorzitter, elk met hun eigen (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Verankering hiervan heeft ook plaatsgevonden binnen de gemeenschappelijke regeling. 
 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is sprake van samenwerking van de bij de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen. Met de instelling van de veiligheidsregio is 
de veiligheidsdirectie nadrukkelijk gepositioneerd en bestaat naast de directeuren van de 
operationele diensten uit de coördinerend gemeentesecretaris en een door de fungerend 
hoofdofficier van  justitie aangewezen vertegenwoordiger van het openbaar ministerie. 
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Daarnaast vindt namens die diensthoofden in het zogeheten Procesmanagersoverleg afstemming 
plaats over de uitvoering van de multidisciplinaire taken. Van een structurele multidisciplinaire 
uitvoeringsorganisatie is evenwel nog geen sprake. 
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3. Strategisch kader 
 

3.1 Landelijke ontwikkelingen 
Op dit moment spelen er de volgende landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.  
 
Politiebestel: 
Er vindt per 1 januari 2012 een herziening van het landelijke politiebestel plaats. Naast het feit dat 
het beheer van de politie bij de minister van Veiligheid en Justitie komt te liggen, wordt de 
territoriale schaal van de districten aangepast aan de grenzen van de arrondissementen. Dit heeft tot 
gevolg dat er geen territoriale congruentie meer bestaat voor de diensten binnen de veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek. Er vallen dan drie veiligheidsregio’s in de politieregio Midden Nederland. Eén 
district daarvan is Gooi en Vechtstreek. 
 
Meldkamer 
De minister van Veiligheid en Justitie wil in Nederland toegroeien naar één meldkamerorganisatie. 
Binnen deze organisatie kan sprake zijn van meer operationele aanname en uitgifte centra. De schaal 
waarop wordt momenteel voorzien op de schaal van de politiedistricten/arrondissementen. 
 
Bezuinigingen 
Als gevolg van het huidige economische klimaat, worden op nationaal niveau bezuinigingen op alle 
beleidsterreinen doorgevoerd. Dit betekent een verlaging van het Gemeentefonds, doeluitkeringen, 
etc. Ook worden subsidies niet of in mindere mate verstrekt. 
 
 

3.2 Regionale ontwikkelingen 
 
Samenwerking en mogelijke schaalvergroting 
Een verdere schaalvergroting van de veiligheidsregio in de komende beleidsperiode, congruent aan 
de nieuw te vormen politiedistricten, ligt niet in de lijn der verwachtingen. Toch is dit op langere 
termijn wel te verwachten. 
Mede om die reden wordt op dit moment op onderdelen de samenwerking met de (organisaties 
binnen de) veiligheidsregio Flevoland gezocht. 
 
 
Operationeel Centrum Midden Nederland 
Binnen het project Operationeel Centrum Midden Nederland wordt gewerkt aan een gezamenlijke 
meldkamer voor brandweer, politie en ambulance voor de regio’s Gooi en Vechtstreek, Flevoland en 
Utrecht. Tevens wordt in het OCMNL voor de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland een Regionaal 
Coördinatiecentrum gerealiseerd. Hiermee wordt een flinke kwaliteitsslag voorzien. 
De realisatie van het OCMNL is voorzien voor 2014. In de tussenliggende periode wordt waarschijnlijk 
een tussentijdse samenvoeging van de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland 
gerealiseerd in de huidige (uit te breiden) meldkamer van Gooi en Vechtstreek. 
 
Bezuinigingen 
Lagere budgetten nopen tot het maken van keuzes. Dit geldt ook voor het veiligheidsdomein. Tegen 
deze achtergrond zijn ook keuzes gemaakt ten aanzien van ambities en beleidsuitgangspunten voor 
het multidisciplinaire werkdomein van de veiligheidsregio’s. Hierdoor kan in de komende 
beleidsperiode ook niet voldaan worden aan alle wettelijke en regionale eisen en wensen. 
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3.3 Missie en visie 
 
Missie 
De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een netwerk- en kennisplatform, waarin partners binnen 
de crisisbeheersing samenwerken aan het bevorderen van de fysieke veiligheid, binnen de regio. Ook 
winst door samenwerking op andere veiligheidsdomeinen wordt vanuit de veiligheidsregio 
bevorderd. 
 
Visie 
Binnen de komende beleidsperiode richt de veiligheidsregio zich in zijn algemeenheid op het 
voorkomen en beperken van onveiligheid op het domein van de fysieke veiligheid en in het bijzonder 
op de verdere organisatorische inrichting en ontwikkeling van het kennis en netwerkplatform. 
 
  
3.4 Scope en ambities 
 
Scope veiligheidsbeleid 
De scope van het veiligheidsbeleid waarvoor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
verantwoordelijk is, vereist een heldere afbakening binnen het totale veiligheidsdomein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambities 
Het hanteren van ambities geeft een duidelijke eerste focus binnen de scope. De volgende ambities 
worden gehanteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5  Beleidsthema’s 
Om de ambities waar te kunnen maken, zullen er verschillende werkzaamheden opgepakt of 
geïntensiveerd moeten worden. Deze werkzaamheden en taken zijn te rubriceren binnen de 
volgende indeling van beleidsthema’s: 

 De veiligheidsregio beperkt de scope in beginsel tot de wettelijke opgedragen taken, zijnde de 
rampenbestrijding, crisisbeheersing, bestrijding terrorisme en epidemieën als gevolg van A-
infectieziekten en de Gemeenschappelijke Meldkamer. 

 Aanvullend hierop behoort ook de veiligheid en gezondheid tijdens grote evenementen 
(evenementenveiligheid) tot de scope van de veiligheidsregio. 

 De veiligheidsregio richt zich op de prioritaire crisistypen uit het risicoprofiel en bij de 
voorbereiding daarop in het bijzonder op de  meest  reëel geachte maatschappelijke en 
operationele impact daarvan, vanuit het besef dat de bestrijding van incidenten met een 
maximale impact dan meer een vanzelfsprekendheid is.  

 De veiligheidsregio richt zich  bij de voorbereiding prioritaire crisistypen in het bijzonder op de 
risicobeheersing en de risicocommunicatie waarbij de overheid en de burgers elkaars 
verwachtingen kennen en die de burger een zo groot mogelijk handelingsperspectief biedt. 

 De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wil bij de voorbereiding en uitvoering van de taken in 
beginsel voldoen aan de wettelijke (kwaliteits)eisen, maar met inachtneming van het 
proportionaliteitsbeginsel. 
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1. Multidisciplinaire samenwerking 
2. Adviestaak veiligheidsregio 
3. Evenementenveiligheid 
4. Risicocommunicatie 
5. Planvorming 
6. Operationele hoofdstructuur 
7. Informatiemanagement 
8. Vakbekwaamheid 
9. Gemeenschappelijke meldkamer bij grootschalige incidenten 
10. Crisiscommunicatie 
11. Herstel 
12. Communicatie 

 
Zoals eerder aangegeven, is het gelet op de huidige beschikbare capaciteit en het financieel 
perspectief niet mogelijk om de komende beleidsperiode op alle beleidsthema’s maximaal in te 
zetten. Ook al zou de veiligheidsregio zich beperken tot de wettelijk voorgeschreven taken, dan nog 
is gebleken dat capaciteit en budget ontoereikend zijn om binnen deze beleidsperiode aan alle 
wettelijke (kwaliteits)eisen te voldoen. Fasering is dus noodzakelijk. 
 
Keuzes binnen de beleidsthema’s zijn vorm gegeven vanuit het besef dat: 

 er, gelet op de huidige financiële situatie, geen ruimte is voor uitzetting van de begroting van 
de veiligheidsregio. 

 nieuw beleid voor oud beleid ingewisseld wordt. 

 in basis wordt gestreefd naar het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Mede vanuit het 
proportionaliteitsbeginsel kan een keuze zijn om een lager niveau te hanteren. 

 het van belang is dat er bij incidenten vanuit het perspectief van goede hulpverlening aan de 
bevolking een gedegen crisisorganisatie moet staan waarvoor de meest basale 
voorbereidingen getroffen moeten zijn. Vanuit deze basis is de crisisorganisatie in staat om 
flexibel in te spelen op de meeste risico´s. 

 afbreukrisico’s, zowel bestuurlijk als operationeel, zoveel mogelijk beperkt moeten worden. 

 samenwerking met andere veiligheidsregio’s en netwerkpartners een doelmatige realisatie 
van beleidsthema’s bevordert. 

 
De beleidsthema’s en de daarbij gehanteerde keuzes zijn in de volgende hoofdstukken 5 tot en met 
10 verder uitgewerkt.  
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4. Risicoprofiel 
 
4.1 Inleiding 
Het risicoprofiel van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is opgesteld op basis van een landelijk 
toegepaste methodiek. De betrokkenheid van de partners en gemeenten, als ook de vaststelling van 
het profiel is langs de wettelijk bepaalde lijn gelopen.  
 
4.2 Het risicoprofiel voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
Het risicoprofiel van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is opgenomen in onderstaand 
risicodiagram. Hierin zijn de crisistypen die kunnen optreden afgezet tegen de waarschijnlijkheid van 
voordoen en de impact daarvan. 
 

 
 

Afbeelding 2: Risicodiagram veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

 
 
 
4.3 Prioritaire crisistypen 
Het is gelet op de beschikbare mogelijkheden niet realistisch om binnen de komende beleidsperiode 
op alle crisisttypen in te zetten. Mede op basis van consultatie van de gemeenten is de volgende 
prioritering gemaakt: 
 
 Maatschappelijk thema Crisistype Incidenttype 

1 Gebouwde omgeving Branden in kwetsbare objecten a. Grote brand in gebouwen met 
verminderd zelfredzame 
personen 

b. Brandgevaar in oude 
stads/dorpskernen 

2 Vitale infrastructuur en  
voorzieningen 

Verstoring energie Uitval electriciteit/gas 

3 Vitale infrastructuur en  Verstoring drinkwatervoorziening Uitval water 
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voorzieningen 

4 Vitale infrastructuur en  
voorzieningen 

Verstoring telecommunicatie en ICT Uitval telecom/ICT 

5 Verkeer en vervoer Incidenten op het water Recreatie- en beroepsvaart, 

6 Verkeer en vervoer Incidenten op het spoor Goederen- en personenvervoer 

7 Handhaven rechtsorde Paniek in menigten Paniek tijdens grote bijeenkomst, 
terrorisme of bij mediapark 

 
NB: 
De crisistypen “overstroming” en “ziektegolf” zijn door het voormalige ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties verplicht gesteld om op te nemen c.q. uit te werken. Als gevolg van de 
“Taskforce Management Overstroming” en de eerder dreigende grieppandemie, zijn voor deze 
crisistypen in de afgelopen jaren de nodige inspanningen gepleegd. Hierdoor zijn deze voor de 
komende beleidsperiode niet prioritair verklaard. Dit geldt ook voor het crisistype 
“luchtvaartongeval” waarvoor vanuit de consultatieronde langs de gemeenteraden om meer 
aandacht gevraagd was.  Als gevolg van de onwaarschijnlijkheid (zie risicodiagram) en de noodzaak 
tot het maken van keuzes is hiertoe echter voor de komende beleidsperiode geen prioriteit 
aangegeven.        
 
Deze prioritering binnen het risicoprofiel voor de komende beleidsperiode brengt enerzijds een 
verdere focus aan en is anderzijds een fundamentele onderligger voor de beleidsdoelstellingen en 
bijbehorende activiteiten. Deze worden in de volgende hoofdstukken verder geconcretiseerd en 
gedefinieerd. 
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5. Risicobeheersing 
 
5.1 Inleiding 
Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid, het voorkomen en 
terugdringen van onveilige situaties en de zorg voor het beperken en beheersen van de gevolgen van 
inbreuken op de fysieke veiligheid.  
 
De ervaring van de afgelopen beleidsperiode leert dat de meeste inspanningen gericht zijn geweest 
op het domein van “incidentbeheersing” (voorbereiding op en het optreden bij incidenten). Er valt 
echter ook veel winst te behalen bij het voorkomen en beperken van incidenten en de effecten 
daarvan. Hieronder valt ook het verwachtingsmanagement naar maatschappij en overige 
stakeholders. Wat kan en mag een burger verwachten van de overheid? En wat mag de overheid 
verwachten van de burger in termen van zelfredzaamheid en ondersteuning en welk 
handelingsperspectief hoort daarbij? 
Deze aspecten vallen onder het domein van “risicobeheersing”.  
 
Conform de eerder geformuleerde visie is meer en structurelere aandacht voor dit domein wenselijk. 
In dit hoofdstuk is beschreven op welk wijze en in welke mate daaraan op basis van de 
mogelijkheden invulling gegeven kan worden. 
 
 
5.2 Beleidsthema’s 
In deze paragraaf zijn de beleidsthema’s met betrekking tot risicobeheersing en de daarbinnen te 
realiseren resultaten nader beschreven. 
 
 

Beleidsthema: Adviestaak veiligheidsregio 

 
Een van de wettelijke taken van de veiligheidsregio (artikel 10 lid b Wvr) is: 
“ het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van rampen en crises in de bij of krachtens de wet 
aangewezen gevallen, alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald”. 
Met het advies wordt antwoord gegeven op de vraag wat er in de voorbereiding en voor de 
uitvoering van een bepaald crisistype noodzakelijk is in termen van bijvoorbeeld planvorming, 
(specifieke) capaciteiten en kwaliteiten, etc. 
 
Het gaat hier dus om de in paragraaf 4.3 benoemde prioritaire crisistypen. Hierover dient het 
bevoegd gezag dus een multidisciplinair veiligheidsadvies te ontvangen. Hieruit moet blijken welke 
voorbereidingen per crisistype in de keten getroffen moeten worden. Dit geeft het bevoegd gezag en 
de veiligheidsregio tevens inzicht in het werkaanbod. 
 
Het uitwerken van het multidisciplinair veiligheidsadvies per crisistype volgens de landelijk 
ontwikkelde methodiek gaat diep en kost veel capaciteit (en budget). Wij kiezen er daarom voor deze 
uitwerking pragmatischer en minder diepgaand uit te voeren. Dit mede vanuit het besef dat op deze 
thema’s in de afgelopen jaren (vaak monodisciplinair) de nodige voorbereidingen zijn getroffen. 
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema “adviestaak 
veiligheidsregio”: 

1. Invulling gegeven aan de wettelijke adviestaak met betrekking tot de prioritaire crisistypen, 
te weten “verstoring energie”, “verstoring drinkwatervoorziening”, “verstoring 
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telecommunicatie en ICT”, “branden in kwetsbare objecten”, “incidenten op het water”, 
“incidenten op het spoor” en “paniek in menigten”. 

2. Bij de invulling van de wettelijke adviestaak niet de landelijk vereiste methodiek toegepast, 
maar een pragmatischer, minder diepgaander, ook goed bruikbaar alternatief. 

3. Geen multidisciplinair veiligheidsadvies gegeven over de andere crisistypen van het 
risicoprofiel van de veiligheidsregio. 

 
 

Beleidsthema: Evenementenveiligheid 

 
Al in 2008 doen de inspecties Openbare Orde en Veiligheid en Gezondheidszorg de dringende 
aanbeveling aan de gemeenten om de kwaliteit van de vergunningverlening te verbeteren en gebruik 
te maken van integrale advisering door de hulpverleningsdiensten: politie, brandweer en GHOR-
bureau2. Op basis van onderzoek door beide inspecties (2011) naar de kwaliteit van het proces 
advisering door de hulpverleningsdiensten over de voorwaarden in vergunningen van 
publieksevenementen, is gebleken dat de risico’s voor het bevoegd gezag in de regio Gooi en 
Vechtstreek over het algemeen hoog tot zeer hoog te noemen is3. 
 
Tot nu toe geven de operationele diensten vaak onafhankelijk van elkaar adviezen aan het bevoegd 
gezag ten aanzien van de veiligheid bij grootschalige evenementen.  
Mede op basis van een aantal (recente) voorvallen in den lande bij grote evenementen, wordt het 
nut en de noodzaak om de gemeenten als vergunningverlener van een eenduidig en kwalitatief goed 
multidisciplinair veiligheidsadvies te voorzien onderkend. Ook een gezamenlijk toezicht op de 
gestelde veiligheidseisen bevordert de eenduidigheid en de kwaliteit, wat eventuele handhaving 
door het bevoegd gezag eenvoudiger maakt. 
 
Door een meer proactieve en structurele benadering van evenementenveiligheid worden de 
(operationele) diensten tevens in staat gesteld te sturen op de benodigde versus beschikbare 
capaciteiten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering bij evenementen. We achten één 
multidisciplinair veiligheidsadvies aan het bevoegd gezag dan ook tevens doelmatiger.  
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“evenementenveiligheid”: 

1. het proces van en de criteria voor multidisciplinaire veiligheidsadvisering beschreven op 
basis van kennis en ervaring bij andere veiligheidsregio’s en de hiervoor landelijk op te 
stellen handreiking. 

2. op basis daarvan gestart wordt met het multidisciplinair adviseren van het bevoegd gezag en 
het gezamenlijk toezicht op de naleving van de eisen. 

 

Beleidsthema: Risicocommunicatie 

 
Risicocommunicatie is een wettelijke taak die het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van de 
burgers moet vergroten, door het geven van een handelingsperspectief voor de crisistypen uit het 
regionale risicoprofiel. De basis hiervoor zijn de multidisciplinaire veiligheidsadviezen die vanuit de 
adviestaak van de veiligheidsregio’s aan het bevoegd gezag zijn opgesteld. 

                                                             
2 IGZ, IOOV “Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd”, oktober 2008 
3
 IGZ, IOOV “Inspectieonderzoek naar kwaliteit van het process vergunningverlening publieksevenementen”, 29 

juni 2011. 
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De mate waarin hieraan uiteindelijk invulling gegeven kan worden, hangt mede af van de op dat 
moment beschikbare capaciteiten en budgetten. De verwachting is evenwel dat hierop niet 
maximaal ingezet kan worden. In ieder geval zal gebruik gemaakt worden van elders in den lande  
ontwikkelde best practices. 
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“risicocommunicatie”: 

1. gestart wordt met risicocommunicatie voor de prioritaire crisistypen. De mate waarin 
hieraan invulling gegeven wordt is mede afhankelijk van de keuzes op basis van de 
uitwerking van deze crisistypen.  

2. het wettelijke niveau waarschijnlijk nog niet gehaald.  
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6. Incidentbeheersing 
 
6.1 Inleiding 
Incidentbeheersing behelst het managen van incidenten en de voorbereiding daarop. De term 
“incident” betreft niet alleen een fysiek optredend incident, maar ook om een eventuele dreiging 
daarvan. Verder is de aard van het incident dat vraagt om een opgeschaalde multidisciplinaire 
aanpak de laatste jaren aan een verschuiving onderhevig. Naast de “klassieke en fysieke” incidenten, 
vragen ook de incidenten met een meer maatschappelijke impact eerder om de inzet van 
(onderdelen van de) crisisbeheersingsorganisatie.  
Ook de ”nieuwe media” en de impact die dit op de maatschappij vraagt, in geval van (dreigende) 
incidenten om veranderende aanpak van de informatievoorziening c.q. crisiscommunicatie door het 
bevoegd gezag en de crisisbeheersingsorganisatie. 
 
Daarnaast vragen een aantal wettelijke bepalingen (Wvr) ten aanzien van de crisisbeheersing de 
nodige activiteiten. Het gaat hierbij o.a. om de organisatie zelf, de vakbekwaamheid van de 
functionarissen daarin en het informatiemanagement. 
 
In de volgende paragraaf is per beleidsthema beschreven hoe op deze ontwikkelingen in de komende 
beleidsperiode ingespeeld wordt. 
 
 
6.2  Beleidsthema’s en resultaten 
In deze paragraaf zijn de beleidsthema’s met betrekking tot incidentbeheersing en de daarbinnen te 
realiseren resultaten nader beschreven. 
 

Beleidsthema: Planvorming 

 
Er zijn in de afgelopen periode in het kader van de operationele voorbereiding veel plannen 
opgesteld: rampbestrijdingsplannen, coördinatieplannen, calamiteitenplannen etc. Wettelijk 
verplichte operationele plannen (anders dan het crisisplan dat in het bijzonder de operationele 
hoofdstructuur beschrijft) zijn, op basis van de huidige wet- en regelgeving, voor de veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek niet aan de orde. Aan de andere kant is planvorming wel van belang voor een 
veilig en efficiënt optreden van de hulpdiensten bij grootschalige incidenten. Tevens vormt dit het 
fundament voor de vakbekwaamheid en de operationele informatievoorziening.  
 
Daarom is het van belang in te zetten op planvorming gerelateerd aan de prioritaire crisistypen en de 
bijdrage aan planvorming waarvoor interregionale afspraken zijn gemaakt (zoals Samij). Ook hiervoor 
wordt een pragmatische benadering voorgestaan. Geen “dikke” plannen, maar praktische plannen 
waarbij de (externe) partners betrokken zijn (kennen en gekend worden). Daarbij wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van informatie en expertise die vaak al monodisciplinair aanwezig is. 
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“planvorming”: 

1. geïnvesteerd op planvorming voor de prioritaire crisistypen en crisistypen waarvoor 
interregionale afspraken liggen.  

2. gekozen voor een pragmatische insteek waarbij monodisciplinaire plannen, kennis en 
expertise multidisciplinair worden doorontwikkeld. 
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Beleidsthema: Operationele hoofdstructuur 

 
Conform artikel 16 Wvr dient een regionaal Crisisplan te worden opgesteld, als opvolger van het 
huidige gemeentelijke rampenplan. Dit wordt samen met de veiligheidsregio Flevoland gedaan. 
Vaststelling door de veiligheidsbesturen van beide regio’s is voorzien begin oktober 2011. 
In het regionaal Crisisplan wordt de te hanteren operationele hoofdstructuur beschreven. Basis 
hiervoor is het landelijke Referentiekader Regionaal Crisisplan. Door het gezamenlijk invullen van 
piketten met Flevoland wordt een aanzienlijke doelmatigheidsslag voorzien. 
 
De vaststelling en verdere invulling van de operationele hoofdstructuur is tevens een fundament op 
basis waarvan de overige operationele planvorming en het vakbekwaamheidsdomein verder 
ingericht kan worden. Anderzijds is dit een belangrijke katalysator voor de verdere intensivering van 
de interregionale samenwerking. 
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“operationele hoofdstructuur”: 

1. het regionaal crisisplan op basis van het referentiekader vastgesteld. 
2. de invulling van de multidisciplinaire functies zoveel als mogelijk interregionaal gerealiseerd.  

 
 

Beleidsthema: Vakbekwaamheid 

 
Het betreft hier de vakbekwaamheid van de functionarissen die binnen de operationele 
hoofdstructuur een rol vervullen en dan in het bijzonder de multidisciplinaire component.  
 
In de afgelopen jaren hebben veel opleidingen, trainingen en oefeningen voor de multidisciplinaire 
hoofdstructuur plaats gehad. In de voorbereiding van deze activiteiten wordt ook al jaren intensief 
multidisciplinair samengewerkt. 
Toch vraagt dit beleidsthema een doorontwikkeling. Hiervoor is inmiddels een blauwdruk geschreven 
en door de veiligheidsdirectie als vertrekpunt vastgesteld. Allereerst wordt de 
vakbekwaamheidsorganisatie op basis van deze blauwdruk doorontwikkeld. De nieuwe 
vakbekwaamheidsorganisatie beschrijft vervolgens op welke wijze en in welke mate invulling 
gegeven gaat worden aan de opleidingen, trainingen en oefeningen. Het maximale niveau, zoals 
beschreven in de blauwdruk wordt, gelet op de capacitaire en financiële belasting in deze 
beleidsperiode nog niet bereikt.  
 
Tevens wordt hierin de door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid geëiste jaarlijkse 
systeemoefening opgenomen die de kwaliteit van de regionale multidisciplinaire 
crisisbeheersingsorganisatie moet gaan meten. Dit vraagt een forse capacitaire en budgettaire 
inspanning.  
Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk of binnen de bestaande capaciteiten en budgetten aan 
de eisen voldaan kan worden met betrekking tot de jaarlijkse systeemoefening zonder afbreuk te 
doen aan het reguliere multidisciplinair vakbekwaamheidsprogramma.  
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“vakbekwaamheid”: 

1. de huidige vakbekwaamheidsorganisatie doorontwikkeld en ingericht op basis van de al 
eerder beschreven blauwdruk, vertaald in opleidingen, trainingen en oefeningen. 
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2. Bij de opleidingen, trainingen en oefeningen ruim aandacht geschonken aan scenario’s van 
de prioritaire crisistypen. 

 

Beleidsthema: Gemeenschappelijke meldkamer bij grootschalige incidenten 

 
Al bij de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (2003) en de RADAR-toets (2009) van de 
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is gebleken dat de schaal van de Gemeenschappelijke 
Meldkamer (GMK) in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een risico vormt voor wat betreft het 
tijdig en adequaat grootschalig alarmeren en een tijdige en adequate beschrijving kunnen geven van 
het incident. Daarbij speelt het ontbreken van een eenhoofdige leiding (24/7) een belangrijke rol. 
Ook binnen de Wvr zijn (kwaliteits)eisen gesteld ten aanzien van de rol van de GMK bij grootschalige 
incidenten.  
 
Structurele invulling van de wettelijke (kwaliteits)eisen is voorzien bij de realisatie van de 
interregionale GMK in het Operationeel Centrum Midden Nederland. Dit is voorzien aan het eind van 
deze of begin van de volgende beleidsperiode. De (mogelijke) tussentijdse samenvoeging van de 
GMK’s van Gooi en Vechtstreek en Flevoland zal op onderdelen hierin al een verbetering brengen. De 
eenhoofdige leiding op de GMK wordt dan gerealiseerd op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur.  
Het tijdig alarmeren van de operationele hoofdstructuur en een tijdige beschrijving van het incident 
zal hierdoor naar alle waarschijnlijkheid beter en sneller verlopen. 
 
Om tijdig grootschalig alarmeren te verbeteren worden criteria opgesteld op basis waarvan de 
centralisten gemandateerd worden om zelfstandig dit proces in gang te zetten. Deze criteria worden 
gekoppeld aan de prioritaire crisistypen. 
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“GMK bij grootschalige incidenten”: 

1. In het OCMNL structureel invulling gegeven aan de wettelijke kwaliteitseisen.  
2. een verbetering van de eenhoofdige leiding in geval van een tussentijdse samenvoeging 

gerealiseerd. 
3. tijdig grootschalig alarmeren verbeterd wordt door het opstellen en implementeren van 

criteria op basis waarvan centralisten zelfstandig en vroegtijdig tot grootschalige alarmering 
kunnen overgaan. 

 
 

Beleidsthema: Crisiscommunicatie 

 
Crisiscommunicatie heeft bij incidenten met een grote impact op de bevolking een behoorlijk 
(bestuurlijk en operationeel) afbreukrisico. Incidenten hebben dit in het recente verleden ook 
bewezen (Weesp, Moerdijk versus Alphen aan den Rijn). Nieuwe media die snelle communicatie over 
incidenten mogelijk maken, vragen ook om een andere benadering van de crisiscommunicatie. Om 
aan de huidige maatschappelijke en wettelijke eisen als ook aan de nieuwe inzichten van 
crisiscommunicatie te voldoen, is een behoorlijke doorontwikkeling nodig. Hierbij kan meegelift 
worden op de landelijke ontwikkelingen op dit terrein. 
Binnen de komende beleidsperiode wordt ingezet op herinrichting van het proces crisiscommunicatie 
en op basis daarvan de organisatie, werkwijze, etc.  
 
Resultaat: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“crisiscommunicatie”: 
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1. het draaiboek crisiscommunicatie wordt herzien en geïmplementeerd naar de huidige 
wettelijke en maatschappelijke eisen en nieuwe inzichten. 
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7. Herstel 
 
7.1 Inleiding 
Herstel betreft de zorg in de nafase van een incident. In het recente verleden heeft zich een aantal 
grote incidenten voorgedaan (Hoek van Holland, Moerdijk, Alphen aan den Rijn, etc.) waarin het 
belang van een goede en juiste afhandeling van het incident en overdracht naar de reguliere 
organisaties is onderkend in termen van consequenties voor bevolkingszorg en juridische of 
financiële effecten. 
 
Herstel kent drie hoofdthema’s, te weten: 

 Organisatie van het herstel: psychosociaal, schade, huisvesting en infrastructuur, etc. 

 Het ondersteunen van het bestuur: bij inspecties, onderzoeken, evaluaties, 
aansprakelijkheidsvragen, etc. 

 Het realiseren van verbeteringen en beleidsbijstellingen: op basis van lessons learned. 
 
7.2  Beleidsthema en resultaten 
De veiligheidsregio bezit  op dit moment een draaiboek “Nazorg” dat als basis kan dienen voor het 
opstellen van een plan van aanpak voor de nafase. Doorontwikkeling van dit draaiboek is wenselijk 
op basis van de ervaringen bij eerder genoemde incidenten in het land. 
Dit wordt echter niet prioritair geacht voor de komende beleidsperiode. Enerzijds omdat er al een 
draaiboek ligt en anderzijds omdat de doorontwikkeling van de herstelfase op landelijk niveau op dit 
moment plaatsvindt. Tevens is er de mogelijkheid om indien noodzakelijk ondersteuning van 
ervaringsdeskundigen uit andere gemeenten of veiligheidsregio’s in te roepen. 
 
Resultaat: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“herstel”: 

1. niet ingezet op de doorontwikkeling van het draaiboek ‘Nazorg’.  
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8. Informatiemanagement 
 

8.1 Inleiding 
Met informatiemanagement in de crisisbeheersing worden alle activiteiten bedoeld die gericht zijn 
op het verzamelen, valideren, analyseren en doorgeleiden van informatie in zowel de fase van 
risicobeheersing, incidentbeheersing als herstel. Informatiemanagement is een ondersteunend, maar 
cruciaal proces binnen crisismanagement en volop in ontwikkeling. Op basis van de Wvr worden tal 
van (kwaliteits)eisen gesteld aan informatiemanagement.  
 
 
7.2  Beleidsthema en resultaten 
In de afgelopen periode is samen met de veiligheidsregio Flevoland het project “netcentrisch 
werken” gerealiseerd. Hiermee is de “drager” voor de informatievoorziening tijdens een incident 
aanwezig waarmee tijdens een incident tijdig een kwalitatief totaalbeeld gegenereerd kan worden. 
Binnen de komende beleidsperiode dient de verdere uitwerking en invulling van het netcentrisch 
werken opgepakt te worden. Tevens dient het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) gevuld te 
gaan worden met o.a. de gegevens met betrekking tot de prioritaire crisistypen.  
Ondanks een behoorlijke verbetering, is het niet de verwachting dat binnen de komende 
beleidsperiode, mede als gevolg van de capacitaire en budgettaire consequenties, aan alle wettelijke 
eisen op dit beleidsthema wordt voldaan.  
 
Onder dit thema wordt ook verstaan het inrichten van een centraal informatieknooppunt voor 
informatie die voor de dagelijkse werkzaamheden beschikbaar moet zijn. Hierbij valt te denken aan 
wegafsluitingen, objectinformatie, etc. Dergelijke informatie wordt tot nu toe nog door bevoegde 
instanties doorgegeven aan de afzonderlijke operationele diensten (in de meldkamer), die op hun 
beurt alles bijhouden. Dit kan doelmatiger en levert een doeltreffender operationeel optreden op. 
Daarnaast wordt gedacht aan het inhoudelijk en versiebeheer van de planvorming en de ontsluiting 
daarvan voor de operatiën. 
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied van het beleidsthema 
“informatiemanagement”: 

1. de invoering van het netcentrisch werken gecontinueerd en in het bijzonder de vulling van 
het Landelijk Crisismanagement Systeem.  

2. de inrichting van een informatieknooppunt voor de dagelijkse operationele 
informatievoorziening gerealiseerd. 
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9. Kwaliteitszorg  
 
9.1  Inleiding 
Kwaliteitszorg richt zich op het optimaliseren van de organisatie om zo goed mogelijk te kunnen 
voldoen aan de verwachtingen van ‘de klant’ en de eigen professionele standaarden. Conform artikel 
23 Wvr dient iedere veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Er zijn verder geen eisen 
gesteld aan welk systeem en in welke mate hierin voorzien moet worden. 
 
 
9.2 Uitwerking en resultaten 
Met de doorontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking, de totstandkoming van dit 
beleidsplan, het organisatieplan, het productenboek, een programmaplan, jaarplannen, buraps en 
maraps, wordt in feite al een behoorlijke slag gemaakt in de kwaliteitszorg van de multidisciplinaire 
samenwerking.  
 
Het toepassen van een volwaardig ingericht kwaliteitszorgsysteem voor de veiligheidsregio wordt 
voor de komende beleidsperiode nog niet voorzien. In ieder geval wordt op basis van het Plan-do-
check-act principe een continue verbetering van de multidisciplinaire facetten voorgestaan. Ook 
worden door de invoering en inrichting van het model Aristoteles de bedrijfsmatige en operationele 
prestaties op het multidomein inzichtelijk.  
 
Resultaten: 
In de komende beleidsperiode wordt: 

 Door de doorontwikkeling van de organisatie, alsmede invoering van planning en control, 
een behoorlijke boost gegeven aan kwaliteitszorg. 

 Op basis van een het Plan-do-check-act principe een continue verbetering van de 
multidisciplinaire facetten voorgestaan. 

 Het model Aristoteles ingevoerd en ingericht waardoor bedrijfsmatige en operationele 
prestaties inzichtelijk worden.  
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10. Organisatie 
 

10.1 Inleiding 
Voor de multidisciplinaire taken is er binnen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen separaat 
organisatieonderdeel. De werkzaamheden zijn tot dusver uitgevoerd door samenwerking tussen de 
primaire partners in de crisisbeheersing. Deze samenwerking is van oudsher vanzelfsprekend 
geweest, maar anderzijds ook nog vrijblijvend. In die zin is nog geen sprake van een structurele 
multidisciplinaire samenwerking. Een doorontwikkeling op de samenwerking is 
voorwaardenscheppend om de doelstellingen uit dit beleidsplan te realiseren, als ook de projecten 
en reguliere werkzaamheden uit te voeren.  
 
 
10.2  Beleidsthema en resultaten 
Zoals in de eerder genoemde nota “multidisciplinaire strategiebepaling” is beschreven, komt er geen 
nieuw organisatieonderdeel, maar wordt de multidisciplinaire samenwerking geïntensiveerd. Binnen 
de veiligheidsdirectie is de onderstaande portefeuilleverdeling afgesproken: 
 

Portefeuillehouder Expertisegebied 

Coördinerend gemeentesecretaris Risico- en crisiscommunicatie 

 Herstel 

Directeur GHOR Vakbekwaamheid 

 Planvorming 

Korpschef politie  Operationele hoofdstructuur (inclusief GMK) 

 Informatiemanagement 

Evenementenveiligheid 

Commandant brandweer Samenwerking en bedrijfsvoering 

 Risicobeheersing (risicoprofiel, operationele prestaties en adviezen) 

Communicatie 

Tabel 1: portefeuilleverdeling veiligheidsdirectie 
 
Het huidige coördinatieorgaan hulpverlening (COH) wordt omgevormd naar een 
Procesmanagersoverleg (PMO). Hierin zitten plaatsvervangers van de leden van de 
veiligheidsdirectie. Zij zijn vervolgens uitvoeringsverantwoordelijk voor de reguliere en projectmatige 
werkzaamheden. De procesmanagers sturen multidisciplinaire expertisegroepen aan die per 
beleidsthema zijn georganiseerd. Het sturings- en coördinatiemechanisme is in onderstaande figuur 
weergegeven. 
 



28 
 

 
 

Figuur 3: organisatieschema multidisciplinaire samenwerking 

 
Ook wordt geïnvesteerd in de relatie met onze externe partners, in het bijzonder die op basis van het 
risicoprofiel voor zowel de voorbereiding als de operatiën een belangrijke rol vervullen. Vanuit het 
ministerie van V&J wordt nadrukkelijk aangedrongen op het sluiten van convenanten met deze 
partners. De vorm en de mate waarin het ministerie dit ziet, vergt echter een grote capacitaire 
inspanning, niet alleen bij de afsluiting van het convenant, maar ook bij de uitvoering ervan.  
Derhalve wordt een pragmatischer en wellicht minder diepgaande wijze voorgestaan. Door de 
betrokkenheid bij de planvorming, de vakbekwaamheidsontwikkeling, etc.  wordt tevens elkaars 
bekendheid, zowel op organisatie als persoonlijk niveau, gestimuleerd. Dit is van essentieel belang 
ten tijde van grootschalig multidisciplinair optreden. 
Hiermee wordt in deze beleidsperiode wellicht nog niet aan de eisen van de Rijksoverheid voldaan,  
maar worden de voorbereidingen met externe partners toch in gang gezet. 
 
 
Resultaten: 
Binnen de komende beleidsperiode wordt op het gebied “organisatie”: 

1. de huidige multidisciplinaire samenwerking met prioriteit doorontwikkeld en vastgelegd in 
een organisatieplan. 
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2. de ontwikkeling en uitvoering van bedrijfsvoeringsactiviteiten op te starten, mede om het 
bestuur en de gemeenten in staat stellen om inzicht te hebben in en sturing te kunnen geven 
aan het multidisciplinaire werkdomein. 

3. de relatie met onze externe partners geïntensiveerd, maar (nog) geen convenanten af te 
sluiten. 
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11. Realisatie 
 

11.1 Inleiding 
In de vorige hoofdstukken zijn de beleidsthema’s voor de komende beleidsperiode beschreven met 
de daarbij behorende resultaten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitvoering daarvan. 
 
11.2  Uitvoering 
Het organisatorisch kader is beschreven in het vorige hoofdstuk. Er is inmiddels, op basis van 
ervaringen maar ook veelal op basis van inschattingen, inzicht in het multidisciplinaire werkaanbod. 
Het structurele werkaanbod is verankerd in een productenboek. Het totale werkaanbod, zowel 
structureel als op basis van de hiervoor beschreven beleidsthema’s, dient binnen de beschikbare 
capaciteiten en budgetten te worden uitgevoerd. De exacte toedeling hiervan vindt plaats in het op 
te stellen programmaplan annex jaarplan. Deze toedeling vindt jaarlijks plaats. 
 
Globaal ziet de planning voor de uit uitvoering van de beleidsthema’s er als volgt uit: 

 In 2011 worden de beleidsthema’s Multidisciplinaire samenwerking, Vakbekwaamheid, 
Operationele Hoofdstructuur, Gemeenschappelijk meldkamer, Evenementenveiligheid en 
Crisiscommunicatie opgestart. 

 In 2012 worden de beleidsthema’s Adviestaak en Planvorming geïnitieerd. 

 In 2013 worden hieraan de beleidsthema’s Risicocommunicatie en Informatiemanagement 
aan toegevoegd. 
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Bijlage 1: Risicobeeld veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
 
 Maatschappelijk thema Crisistype Incidenttype 

1 Natuurlijke omgeving Overstroming a. Zeescenario 
b. Rivierenscenario  
c. Meerscenario 

2 Natuurbranden  a. Bosbrand/heidebrand 

3 Gebouwde omgeving Branden in kwetsbare objecten c. Grote brand in gebouwen met 
verminderd zelfredzame 
personen 

d. Brandgevaar in oude 
stads/dorpskernen 

4 Technologische omgeving Incidenten met brandbare en/of 
explosieve stof 

a. Ontploffing met een brandbaar 
gas 

5 Incidenten met giftige stof a. Brand in opslag met gevaarlijke 
stoffen 

6 Vitale infrastructuur en  
voorzieningen 

Verstoring energie, drinkwatervoor- 
ziening, telecommunicatie en ICT 

a. Uitval electriciteit/gas/ 
water/telecom/ICT 

7 Verkeer en vervoer Incidenten op het water en spoor a. Recreatie – en beroepsvaart, 
goederen- en personenvervoer 

8 Verkeersincidenten op het land a. Incidenten wegverkeer 

9 Luchtvaartincidenten  a. Incident bij start of landing van 
een vliegtuig in de 
aanvliegroute 

10 Gezondheid Ziektegolf  a. Besmettelijke ziekte 

11 Handhaven rechtsorde Paniek in menigten a. Paniek tijdens grote 
bijeenkomst, terrorisme of bij 
mediapark 

12 Verstoring openbare orde a. Maatschappelijke onrust 
(bijvoorbeeld dreigbrief op 
school) 

13 Strafrechtelijke 
handhaving rechtsorde 

Verstoring openbare orde a. Gijzeling 
b. Opzettelijk delict (bijvoorbeeld 

pyromaan) 

 
N.B. 
De crisistypen “overstroming”, “verstoring energie, drinkwatervoorziening, telecommunicatie en ICT” 
en Ziektegolf zijn door het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
verplicht gesteld om op te nemen c.q. uit te werken. 
 
 
 
 
 
 
 


