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Kenmerken
De regio Zaanstreek-Waterland 
wordt gevormd door de  
negen gemeenten Beemster1,  
Edam-Volendam2, Landsmeer3, 
Oostzaan4, Purmerend5,  
Waterland6, Wormerland7,  
Zaanstad8 en Zeevang9 en  
beslaat een oppervlakte van  
463 km2. Het aantal inwoners  
bedraagt 323.326 (Bron: CBS 31-12-2011).
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De Zaanstreek wordt wel het oudste 
industriegebied van Europa genoemd. 
In het Zaanse deel van de regio liggen 
de functies wonen, werken, recreëren, 
reizen en vervoeren dicht op elkaar. De 
Zaan en het Noordzeekanaal vormen 
hier belangrijke verbindingen. Het Wa-
terlandse deel kenmerkt zich doordat 
waterrijk gebied (vaarten, sloten, plas-
sen) en veenweidegebied elkaar afwis-
selen en er relatief weinig bebouwing 
is. Drie van de Waterlandse gemeenten 
grenzen aan het Markermeer.

Gemeenten:

Hulpverlening:
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De zorg voor een veilige samenleving staat bij de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voorop. Als hulpverleningspartners  

richten we ons op het zo goed mogelijk bestrijden van incidenten, rampen en crises en op het verminderen van risico’s. We leren 

van incidenten en passen waar nodig de werkwijze aan, zodat we de burgers in het gebied nog beter kunnen dienen. 

Voor u ligt het beleidsplan van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Hierin vindt u een korte en krachtige weergave van de 

multidisciplinaire opgave van Zaanstreek-Waterland voor de komende vier jaar. 

De focus in deze beleidsperiode ligt op het borgen van de kwaliteit van onze kerntaken, de samenwerking met de diverse partijen 

in onze omgeving en de relatie met (minder zelfredzame) burgers en bedrijven. Dit doen we door vooral te kijken naar wat al goed 

(genoeg) gaat en wat we nog op niveau willen krijgen of verbeteren binnen de beschikbare middelen.

Het doel hiervan is het vergroten van de veiligheid voor de inwoners van Zaanstreek-Waterland. Door in de komende beleids- 

periode uitvoering te geven aan de voornemens die in dit plan geformuleerd zijn, zet de veiligheidsregio in op het zijn én blijven van 

een betrouwbaar samenwerkingsverband voor de burgers die in onze regio wonen, werken en recreëren. Zo dragen we zorg, dat 

burgers en bedrijven zijn geïnformeerd over de risico’s en weten wat zij wat ze van de veiligheidsregio kunnen verwachten. Bij een 

(dreigend) incident hebben burgers een handelingsperspectief en is de nodige informatie beschikbaar en toegankelijk. Dit is een 

gezamenlijke inspanning van de gemeenten, de politie, de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Kortom, wij gaan ‘arm in arm voor veiligheid’ om maatschappelijke verstoringen te voorkomen of te beperken in het belang van en 

samen met de burgers.

G.H. Faber, 

voorzitter    

H. Raasing, 

directeur

Voorwoord
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Beleidsvoornemens 2013-2016
Vooruitlopend op de komende hoofdstukken in dit beleidsplan is hieronder in tabelvorm uiteengezet welke beleidsvoornemens 

bijdragen aan welke speerpunten en hoe deze zich verhouden tot de missie en visie.

Missie en visie

De partners in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan ‘arm in arm voor veiligheid’ om het samenwerkingsverband te bestendigen en uit te bouwen.  
Dit samenwerkingsverband helpt maatschappelijke verstoringen voorkomen of beperken in het belang van en samen met de burgers.

• Wij treden doeltreffend en snel op bij rampen en crises
• Wij werken adequaat en effectief samen op het gebied van integrale veiligheid 
• Wij gaan in onze organisatievorming mee in de ontwikkelingen rond bestuurlijke schaalvergroting 
• Wij hebben wederzijds werkbare afspraken met de nieuwe politie-organisatie
• Wij werken actief samen met de burger opdat deze bewust en zelfredzaam handelt

   Paragraaf

Speerpunt 1: Kwaliteit van de kerntaken

Beleidsvoornemens korte termijn

Beleidsvoornemens langere termijn

• Invulling van de wettelijke en niet-wettelijke adviestaak
• Structurele aandacht risicocommunicatie (actieplan) 
• Netwerkregie op maatschappelijke discontinuïteit (continuïteitsmanagement:  

continuïteitsplan uitbreiden, ontwikkelen MSK grootschalige evacuatie en MSK stroomuit-
val, beoefenen draaiboek stroomuitval)

• Bestendigen en verder uitbouwen van professionaliseringsslag crisiscommunicatie
• Planvorming op elkaar afstemmen, beheren en beoefenen
• Opstellen multidisciplinair meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid 
• Organiseren jaarlijkse systeemtest (vanaf 2014)
• Verbeteren lerend vermogen
• Beschikbaarheid van informatie tijdens een incident

• Ontwikkeling van mono- naar multidisciplinaire risicobeheersing
• Multidisciplinaire scenario-ontwikkeling en risicoanalyse
• Structurele aandacht risicocommunicatie (borging; in relatie tot zelfredzaamheid /  

veilig leven) 
• Uitvoeren multidisciplinair meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid, en doorontwikkelen 

van de regionale Opleiding Crisisbeheersing Basis (OCB)
• Organiseren jaarlijkse systeemtest
• Verbeteren lerend vermogen
• Structureel oefenen draaiboek nazorg

4.1.2
4.1.4
4.1.5

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.3
5.1.3 / 6.1.2
5.1.4

4.1.1
4.1.3
4.1.4 / 4.3.2

5.1.3

5.1.3
5.1.3 / 6.1.2
6.1.1

   Paragraaf

Speerpunt 2: Samenwerking met (crisis)partners

Beleidsvoornemens korte termijn

Beleidsvoornemens langere termijn

• Samenwerking crisispartners door aangaan en beheren convenanten vitale sector,  
organiseren netwerkdagen, oppakken aanbevelingen stakeholderanalyse

• (Inter)regionale en bovenregionale samenwerking (implementatie GRIP 5 etc.)
• Realiseren evt. tussenstap en overdracht meldkamers aan ministerie VenJ
• Investeren in relatie veiligheidsregio - politie in nieuwe politiebestel
• Nazorg op de agenda

• Samenwerking crisispartners door aangaan en beheren convenanten vitale sector,  
organiseren netwerkdagen

• Samenwerking crisispartners door borgen en doorontwikkelen Regionaal Crisisplan en 
incorporeren bestuurlijke netwerkkaarten

• Voorbereid op te verwachten nasleep incidenten
• Verbreding scope met herstel

4.2

5.2.1
5.2.2
5.2.3
6.2.1

4.2

4.2

6.2.2
6.3.1

   Paragraaf

Speerpunt 3: De verantwoordelijke burger

Beleidsvoornemens korte termijn

Beleidsvoornemens langere termijn

• Aansluiten op de landelijke ‘Visie op zelfredzaamheid 2011-2015: de burger als  
bondgenoot (30 mei 2011)’ - focus op verminderd zelfredzamen.

• Aansluiten op de landelijke ‘Visie op zelfredzaamheid 2011-2015: de burger als  
bondgenoot (30 mei 2011)’ - focus uitbreiden naar veilig leven.

4.3.1

4.3.2
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1.1 Wettelijke grondslag voor de beleidsvorming

De wettelijke kaders voor het beleid van de veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland zijn de Wet veiligheidsregio’s met bijbe-

horende besluiten, de Wet publieke gezondheid, de Tijdelijke 

wet ambulancezorg, Politiewet, Gemeentewet, Besluit externe 

veiligheid inrichtingen, Besluit risico’s zware ongevallen 1999, 

Ministeriële regelingen, de gemeenschappelijke regeling  

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en convenanten  

met partners. 

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) stelt het  

bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  

tenminste één maal in de vier jaar een beleidsplan vast.  

Het beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op het door  

het bestuur vastgestelde risicoprofiel en dient in elk geval  

te bevatten:

• een uitwerking van de door de minister vastgestelde  

landelijke beleidsdoelstellingen;

• een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt  

gegeven van de informatievoorziening in de veiligheidsregio;

• een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie; 

• een oefenbeleidsplan;

• een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van 

de diensten en organisaties van de brandweer, politie, GHOR 

en gemeentelijke kolom in het kader van de crisisbeheersing 

en rampenbestrijding.

In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van het 

Regionale Risicoprofiel. Voor het volledige rapport met de drie 

deelrapporten verwijzen we naar www.vrzw.nl/downloads. 

Op het moment van opstellen van dit beleidsplan zijn door het 

ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) nog geen landelijke 

beleidsdoelstellingen geformuleerd. De informatieparagraaf is 

te vinden in hoofdstuk 7. Het beleidsvoornemen ten aanzien 

van de niet-wettelijke adviesfunctie is te lezen in paragraaf 

4.1.2. Het multidisciplinaire beleidsplan opleiden, trainen en 

oefenen heeft een looptijd van 2010-2013 en is te vinden op  

www.vrzw.nl/downloads. De veiligheidsregio heeft geen 

multidisciplinaire beschrijving van de beoogde operationele 

prestaties. In bijlage I is per beleidsvoornemen de (wettelijke) 

grondslag weergegeven.

1.2 Doelstelling beleidsplan

Dit beleidsplan heeft als doel richting te geven aan de pro-

fessionele inspanningen van elke kolom (brandweer, politie, 

gemeenten en GHOR) en het gezamenlijke Veiligheidsbureau 

om de multidisciplinaire voorbereiding op en bestrijding van 

crises en rampen in het gebied Zaanstreek-Waterland uit te 

voeren. Tevens beoogt het plan de samenwerking tussen de 

veiligheidsregio en de betrokken partijen te bevorderen. In 

samenhang met de planning- & controlcyclus draagt het bij aan 

de verantwoording van de prestaties van de veiligheidsregio 

naar de negen gemeenten. Ten slotte dient het ter communica-

tie naar burgers, instellingen en bedrijven in de regio, alsmede 

naar anderen buiten de regio. 

Het beleidsplan vormt tevens het vliegwiel voor:

• aansluiting mono- en multidisciplinair beleid: elke kolom dient 

een bijdrage te leveren aan de multidisciplinaire activiteiten 

en daar in zijn monodisciplinaire planvorming rekening mee 

te houden, ook kan er meer samenhang worden gecreëerd 

door het monodisciplinair aansluiten op de multidisciplinaire 

speerpunten;

• integraal beleid: speerpunten worden geformuleerd die kun-

nen aangrijpen op alle schakels van de veiligheidsketen (van 

risicobeheersing, incidentbestrijding tot herstel);

• het stellen van beleidsprioriteiten: hier geldt de kracht van 

beperking: beter een beperkt aantal beleidsprioriteiten goed 

kunnen uitwerken, en de doelen ook daadwerkelijk realiseren, 

dan op een heleboel beleidsdoelen slechts beperkt vorderen;

• betrokkenheid netwerk crisispartners: het primaat van crisis-

beheersing ligt niet altijd bij het veiligheidsbestuur. Andere 

partijen met eigen taken en bevoegdheden maken deel uit 

van het systeem. Crisisbeheersing is daarmee ook netwerk-

management, met naast aansturende taken een regisserende 

rol voor de veiligheidsregio. De uitdaging voor de aankomen-

de beleidsperiode (2013-2016) zal zijn om enerzijds de be-

heersorganisatie goed vorm te geven en anderzijds om ruimte 

te bieden aan ontwikkelingen die recht doen aan de dynamiek 

die een netwerkorganisatie met zich meebrengt;

• het informeren en communiceren richting de samenleving: 

hierbij gaat het erom te laten zien hoe het bestuur omgaat 

met de risico’s in de regio Zaanstreek-Waterland en wat de 

kwaliteit en voortgang van de crisisbeheersing is, ook dient er 

aan de deelnemende gemeenten en het Rijk inzicht te wor-

den gegeven in de inspanningen van de regio om de regionale 

en landelijke beleidsdoelstellingen te realiseren;

• het geven van structuur aan alle informatie, het bestaand be-

leid en de daaraan gekoppelde afspraken en nieuwe opgaven 

die als naslagwerk kan dienen voor alle partners.

Afbakening

Dit beleidsplan bevat geen strikt monodisciplinaire beleidsvoor-

nemens van brandweer, politie, gemeenten en GHOR. Gezien 
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de multidisciplinaire speerpunten en de benodigde capaciteit is 

het wel wenselijk dat de monodisciplinaire beleidsplannen hier-

op worden afgestemd. Om een gelijklopende cyclus te krijgen, 

is afgesproken om voor de brandweer, GHOR en gemeentelijke 

processen in 2013 een meerjarenbeleidsplan 2014-2016 op te 

stellen. Voor de politie kan het wettelijk verplichte convenant 

tussen politie en veiligheidsregio’s (art. 19 Wet veiligheidsre-

gio’s) dienen om wederzijds werkbare (beleids)afspraken te 

maken. Ook voor andere planvorming zou 2016 logischerwijs 

als laatste jaar moeten dienen, denk aan het nog op te stellen 

nieuwe multidisciplinaire beleidsplan vakbekwaamheid. 

Er is bewust voor gekozen om in dit beleidsplan geen aandacht 

te besteden aan wat er ten aanzien van bedrijfsvoering nodig is 

om de beleidsvoornemens te kunnen realiseren. Dat zal per be-

leidsvoornemen bij de uitwerking in termen van randvoorwaar-

den en consequenties aan de orde moeten komen. Daarnaast 

heeft elke kolom zijn eigen PIOFACH taken georganiseerd (voor 

brandweer en Veiligheidsbureau binnen de gemeenschappelijke 

regeling VrZW).

1.3 Besluitvorming en afstemming

Het regionaal beleidsplan kent een samenhang met het reeds 

genoemde Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Risico-

profiel. Het risicoprofiel is input voor het beleidsplan en het 

crisisplan. Het crisisplan beschrijft de operationele aanpak voor 

alle rampen- en crisissituaties binnen de veiligheidsregio (en 

vervangt op termijn de gemeentelijke rampenplannen). 

In januari 2011 is het Regionaal Risicoprofiel aangeboden aan 

de colleges en raden. Deze zijn daarbij tevens in de gelegen-

heid gesteld hun zienswijze te geven op de in het risicoprofiel 

geformuleerde aanbevelingen (strategische posities) voor het 

meerjarenbeleidsplan. Ook is in april 2011 een bijeenkomst voor 

raadsleden gehouden over het risicoprofiel en het beleidsplan 

waarin input is verzameld. Om de periode van de vaststelling 

van het Regionaal Risicoprofiel en de totstandkoming van een 

nieuw meerjarenbeleidsplan te overbruggen, is de ‘Aanvullende 

notitie beleidsplan veiligheidsregio’ opgesteld.

In 2012 is gekozen voor een pragmatische aanpak om tot een 

verdere invulling van het beleidsplan te komen. Per onderdeel 

van het primaire proces (risicobeheersing, incidentbestrij-

ding en herstel) is een werkgroep gevormd met deelnemers 

namens alle kolommen. Met deze groepen is gebrainstormd 

om input te verkrijgen. Conceptteksten zijn ter beoordeling 

voorgelegd en er zijn enkele verdiepende gesprekken gevoerd. 

Ook is tussentijds afgestemd met Veiligheidsbestuur en  

Veiligheidsdirectie.  

De politie, Hoogheemraadschap en de aangrenzende  

veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Flevoland,  

Kennemerland en Noord-Holland Noord zijn in januari 2013 

gevraagd een reactie te geven op het concept beleidsplan.  

In de definitieve versie zijn de opmerkingen voor zover  

mogelijk verwerkt. 

1.4 Leeswijzer

Voor de hoofdstukindeling van het beleidsplan is de Hand-

reiking beleidsplan veiligheidsregio gevolgd die in 2009 door 

een landelijke stuurgroep in samenwerking met (destijds) het 

ministerie van BZK is opgesteld. Dit gaat uit van een inleiding 

(hoofdstuk 1), de organisatie en taken van de regio en de uit-

gangspunten voor het beleid (hoofdstuk 2), het risicoprofiel als 

basis voor de planvorming (hoofdstuk 3) en de drie onderdelen 

in het primaire proces: risicobeheersing, incidentbestrijding 

en herstel (hoofdstukken 4, 5 en 6). Ondersteunend hieraan 

zijn de processen informatiemanagement en kwaliteitszorg en 

kennismanagement met de bijbehorende beleidsvoornemens 

(hoofdstukken 7 en 8). 

Aangezien het de bedoeling is dat de speerpunten de leidraad 

vormen voor het uit te voeren beleid de komende vier jaar, is 

ervoor gekozen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de drie speer-

punten te benoemen in de paragraafkoppen en daaronder de 

bijbehorende beleidsvoornemens te beschrijven.
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2. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

1  Met de vorming van de Nationale Politie wordt dit per januari 2013 ingevuld door de districtschef.
2  Tot op heden betreft het regionale brandweertaken. De bedoeling is dat dit per 1 januari 2014 alle brandweertaken omvat. De beleidsvoornemens ten aanzien van de monodisciplinaire brandweer- en GHOR taken zijn niet 

in dit beleidsplan opgenomen.
3  Idem.

2.1 Organisatie 

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken de disci-

plines brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan de 

multidisciplinaire voorbereiding op en de bestrijding van crises 

en rampen. Vanaf 2010 is het team in het Veiligheidsbureau 

uitgebreid met een veiligheidsfunctionaris van Defensie.

Per 1 januari 2008 is door de gemeenten in deze regio als 

rechtsopvolger van de Regionale Brandweer Zaanstreek- 

Waterland (RBZW) een gemeenschappelijke regeling ingesteld: 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). 

VrZW heeft een aantal monodisciplinaire taken of levert een 

bijdrage hieraan (brandweer, GHOR en ondersteuning van  

de gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen). Eén van de afde-

lingen van VrZW is het Veiligheidsbureau. Het Veiligheidsbureau 

is verantwoordelijk voor de coördinatie op en het beheer van de 

multidisciplinaire taken. Tevens faciliteert het bureau de samen-

werking tussen de disciplines. 

Het Algemeen Bestuur (AB) van VrZW bestaat uit de burge-

meesters van de negen deelnemende gemeenten. Er is tevens 

een Dagelijks Bestuur, Veiligheidsbestuur genoemd, dat dezelf-

de leden heeft. Ten behoeve van de aansturing en afstemming 

van de multidisciplinaire voorbereiding op en bestrijding van 

crises en rampen is een Veiligheidsdirectie gevormd. Hierin 

zitten namens VrZW en de brandweer, de directeur VrZW /  

regionaal commandant, namens de politie de korpschef1, 

namens de GHOR de directeur Publieke Gezondheid (PG) en 

namens de gemeenten de coördinerend gemeentesecretaris. 

Zij zijn tevens de vaste adviseurs van het Algemeen en  

Dagelijks Bestuur.

2.2 Taken veiligheidsregio

In de veiligheidsregio hebben de gemeenten verantwoorde-

lijkheden op het gebied van brandweer, gemeentelijke ramp-

bestrijdingsprocessen, GHOR-taken en crisisbeheersing en 

rampenbestrijding.

VrZW voert, als gemeenschappelijke regeling, namens de 

gemeenten in de regio de taken uit die beschreven staan in 

artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Deze wettelijke 

taken zijn:

a. Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en 

crises;

b. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van bran-

den, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aange-

wezen gevallen, alsmede in de gevallen die in het  

beleidsplan zijn bepaald;

c. Het adviseren van het college van burgemeester en  

wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid 

(gemeentelijke brandweertaken)2;

d. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het  

organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

e. Het instellen en in stand houden van een brandweer3   

en GHOR;

f. Het voorzien in de meldkamerfunctie;

g. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk  

materieel;

h. Het inrichten en in stand houden van de informatie- 

voorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio  

en tussen deze diensten en de andere diensten en  

organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g 

genoemde taken.

Ook andere wet- en regelgeving deelt de veiligheidsregio  

taken toe. Belangrijk om te noemen in dit verband zijn de  

Wet publieke gezondheid en de Tijdelijke wet ambulancezorg 

voor de GHOR taken, en het Besluit externe veiligheid  

inrichtingen (Bevi), Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo),  

Vuurwerkbesluit, Wet milieubeheer, Bouwbesluit voor de  

adviestaak van de brandweer

De verantwoordelijkheden van gemeenten en VrZW zijn  

vastgelegd in de Wvr. Daarnaast levert ook de politie Zaan-

streek-Waterland een belangrijke bijdrage aan de veiligheids- 

regio, door onder meer het leveren van (beleidsmatige)  

capaciteit, het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen  

en de samenwerking op meldkamergebied. 

2.3 Ontwikkelingen

Diverse landelijke en regionale ontwikkelingen zijn van invloed 

op de veiligheidsregio, zowel in de onderlinge samenwerking 

als voor de afzonderlijke kolommen. Hieronder worden de 

belangrijkste ontwikkelingen geschetst:

Ontwikkelingen brandweer

Vanaf 1 oktober 2011 worden in het project onderzoek regiona-

lisering de mogelijkheden en consequenties van regionalisering 

van de brandweer in deze regio in kaart gebracht. Op  

25 september heeft de Eerste Kamer de wetswijziging aan-

genomen die alle regio’s verplicht de brandweer uiterlijk per 

1 januari 2014 te regionaliseren. In 2013 zullen alle lopende 

beleidsvoornemens op brandweergebied vanuit het beleidsplan 
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4  Hierbij wordt onder ‘realistisch’ een bevolkingszorg verstaan die aansluit bij de wijze waarop de burgers en gemeentefunctionarissen handelen tijdens een crisis. Met ‘eigentijds’ wordt bedoeld dat de bevolkingszorg ook 
aansluit bij de behoeften in de veranderde samenleving door bijvoorbeeld het toenemende gebruik van mobiele telefonie en sociale media.

2009-2012 worden afgerond en wordt een meerjarig regionaal 

brandweerbeleidsplan opgesteld voor de periode vanaf 2014.

Nationalisering politie 

De meest ingrijpende verandering die zich nu en de komende 

jaren op het terrein van veiligheid voordoet, is de fusie van 

de regionale politiekorpsen tot een nationale politie. Hierdoor 

vormen de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Noord- 

Holland Noord en Kennemerland gezamenlijk één geografisch 

verzorgingsgebied voor de politie. Ook in de nieuwe situatie 

streeft de veiligheidsregio naar wederzijds werkbare afspraken 

met de politie.

Gemeentelijke processen: bevolkingszorg als essentieel 

onderdeel van de crisisbeheersing

Juli 2012 is het rapport Bevolkingszorg op orde. De vrijblijvend-

heid voorbij uitgebracht door de Commissie ‘Bevolkingszorg op 

orde’ in opdracht van het Veiligheidsberaad. Men constateert 

dat er grote verschillen zijn tussen regio’s, terwijl er sprake zou 

moeten zijn van een realistische en eigentijdse bevolkingszorg4. 

De commissie heeft prestatie-eisen opgesteld en een onder-

liggende visie ontwikkeld met als doel de bevolkingszorg te 

verbeteren, zodat een optimale, passende zorg aan de burgers 

geboden kan worden. Gemeenten en veiligheidsregio´s behou-

den daarbij de vrijheid om de invulling van de bevolkingszorg 

zelf te organiseren en daarbij taken uit te besteden. Dit rapport 

zal ook voor onze regio een leidraad zijn bij het optimaliseren 

van de bevolkingszorg. 

Ambulancezorg

Het wettelijk kader voor ambulancezorg is sterk in ontwikke-

ling. Het streven van het Ministerie van VWS is dat per 1 januari 

2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg van kracht wordt. Daarna 

zal nieuwe definitieve wetgeving volgen, bedoeld om een am-

bulancedienst per regio te hebben. Het is nog niet duidelijk hoe 

het wettelijk kader van de ambulancezorg eruit zal zien. Het is 

belangrijk dat het leveren van verantwoorde zorg onder regulie-

re en opgeschaalde omstandigheden gewaarborgd blijft en dat 

overschrijding van de aanrijtijden (met name in buitengebieden) 

zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.  

Naar één landelijke meldkamerorganisatie

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd dat 

op termijn één gestandaardiseerde meldkamerorganisatie moet 

ontstaan onder ministerieel beheer. De veiligheidsregio dient 

zich op de overdracht aan het ministerie voor te bereiden. Op 

dit moment zijn de precieze gevolgen van deze schaalvergro-

ting nog onduidelijk. Omdat Zaanstreek-Waterland van oudsher 

georiënteerd is op de regio Amsterdam, heeft het AB zich uit- 

gesproken voor een meldkamer over de nieuwe politiegrens 

heen (NW3: Kennemerland, Noord-Holland Noord en  

Zaanstreek-Waterland) met Amsterdam-Amstelland.  

Momenteel, najaar 2012, wordt bestuurlijk beoordeeld wat 

wenselijk en mogelijk is.

Omgevingswet 2014 / Omgevingsvergunningen

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (Wabo) in werking getreden. Doel van de Wabo is een 

eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere 

dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, 

ruimte en milieu, Dit bereikt de Wabo vooral door de omge-

vingsvergunning. In 2014 wordt de Omgevingswet geïntrodu-

ceerd. Om vorm te geven aan de Omgevingswet introduceert 

het ministerie een omgevingsvisie, een omgevingsverordening 

en een omgevingsvergunning. De bedoeling is dat er kortere 

procedures kunnen worden doorlopen door onder meer inte-

graal werken (betere afstemming tussen de verschillende  

partijen die hierin een rol spelen). Veiligheidsregio Zaanstreek- 

Waterland volgt de ontwikkelingen en speelt hier bij de uitvoe-

ring van de (wettelijke) adviestaak op in. 

Regionale Uitvoeringsdiensten 

Er komen in Nederland 28 tot 30 regionale uitvoeringsdien-

sten (RUD). In deze diensten worden vergunningverlening, 

handhaving en toezicht op het gebied van het omgevingsrecht 

gebundeld uitgevoerd voor gemeenten, provincies en water-

schappen om daarmee een betere kwaliteit van deze taken te 

bewerkstelligen. Daarnaast leidt de instelling van de RUD’s tot 

kennisbundeling. Zes van deze diensten gaan ook specifiek 

advies geven over vergunningen uit het Besluit Rampen en 

Zware Ongevallen (BRZO). In het gebied Zaanstreek-Waterland 

zijn vanaf 2013 twee RUD’s actief, de Omgevingsdienst voor 

het Noordzeekanaalgebied en de RUD IJmond. De bedoeling is 

dat deze RUD’s in 2015 samengaan. De RUD vorming is hier in 

een dusdanig stadium dat nog bekeken wordt hoe de samen-

werking tussen de veiligheidsregio en de RUD’s eruit gaat zien, 

met als uitgangspunt dat de brandweer de regie op de gehele 

veiligheidsketen wil houden. 

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s – ingevoerd in oktober 2010 –  

zal eind 2013 in opdracht van de minister geëvalueerd zijn.  

De uitkomsten, en de mogelijke maatregelen die de  

minister aan de hand daarvan neemt, kunnen van (grote)  



invloed zijn op de organisatie en taken van de  

veiligheidsregio’s.

2.4 Missie en visie

Bij rampen en crises moeten de burgers op de overheid 

kunnen rekenen. De veiligheidsregio streeft daarom naar een 

hoogwaardig kwaliteitsniveau van de crisisbeheersing en ram-

penbestrijding. Dat wordt enerzijds gerealiseerd door zo goed 

als mogelijk invulling te geven aan de wettelijke taken en ander-

zijds door binnen de beleidsruimte die de wet- en regelgeving 

laat, in te spelen op de specifieke behoeften in de regio.

Voor de beleidsperiode 2013-2016 heeft het Algemeen Bestuur 

een nieuwe missie en visie bepaald. Hieraan zijn succesbepa-

lende factoren5 gekoppeld. Missie, visie en succesbepalende 

factoren voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn als volgt 

geformuleerd6:

Missie

De partners in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan 

‘arm in arm voor veiligheid’ om het samenwerkingsverband 

te bestendigen en uit te bouwen. Dit samenwerkingsverband 

helpt  maatschappelijke verstoringen voorkomen of beperken in 

het belang van en samen met de burgers.

Visie 

• Wij treden doeltreffend en snel op bij rampen en crises

• Wij werken adequaat en effectief samen op het gebied van 

integrale veiligheid 

• Wij gaan in onze organisatievorming mee in de  

ontwikkelingen rond bestuurlijke schaalvergroting 

• Wij hebben wederzijds werkbare afspraken met de nieuwe 

politie-organisatie 

• Wij werken actief samen met de burger opdat deze bewust 

en zelfredzaam handelt

Succesbepalende factoren

• Een activerende benadering naar de samenleving

• Bestendiging huidige niveau van samenwerken (inclusief 

eenheid van beleid en aansturing) 

• Heldere afspraken met naastgelegen veiligheidsregio’s en 

andere relevante partijen

• Adequate risico- en crisiscommunicatie

Omdat er op dit moment geen aanleiding is om de huidige struc-

tuur en werkwijze rondom integrale veiligheid te veranderen, is 

hieraan in de speerpunten en beleidsvoornemens geen invulling 

gegeven. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van integra-

le veiligheid en de rol van de veiligheidsregio’s hierin worden 

gevolgd en zo nodig bestuurlijk besproken.  

2.5 Bestuurlijke uitgangspunten

Gekoppeld aan de missie en visie zijn voor het opstellen en uit-

voeren van het regionaal beleidsplan bestuurlijke uitgangspunten 

bepaald.

In de eerste plaats zullen de speerpunten, beleidsvoornemens 

en activiteiten moeten voortvloeien uit de bovengenoemde 

missie en visie.

Tweede bestuurlijke uitgangspunt vormen de begrotingskaders 

2012-2015 die zijn bepaald bij de begroting VrZW 2012.  

Het betreft:

• wettelijke taken voor niet wettelijke taken;

• operatie en beheer gaan voor beleid;

• geen kapitaalvernietiging door lopende projecten te staken;

• regionale taken gaan voor gemeentelijke taken die door de 

regio worden uitgevoerd (m.u.v. de sectie gemeenten van het 

Veiligheidsbureau).

Hiertoe is het nodig inzicht te hebben in wat wettelijk vereist is. 

In bijlage I is een overzicht opgenomen en bij elk beleidsvoorne-

men is aangegeven wat de (wettelijke) grondslag ervoor is. 

Aanvullend op deze begrotingskaders loopt de discussie over  

de vraag of de taakstellingen van de gemeenten één-op-één  

doorvertaald moeten worden naar de gemeenschappelijke  

regelingen. De gemeenten hebben te kampen met financiële 

achteruitgang en moeten op diverse beleidsterreinen  

bezuinigingen doorvoeren; (fysieke) veiligheid vormt hierop  

geen uitzondering. Specifiek voor VrZW geldt dat deze gemeen-

schappelijke regeling ook een landelijke financieringsstroom7 

kent en dat hierop door het Rijk ook is (en wordt) gekort. 

Kortom, de kolommen brandweer, GHOR en gemeenten én de 

multidisciplinaire ondersteuning worden door zowel gemeente-

lijke als landelijke bezuinigingen getroffen. Wat de veranderingen 

5 Succesbepalende factoren zijn zaken die, binnen de invloedssfeer van de veiligheidsregio, bepalend worden geacht voor het behalen van de missie en visie. 
6  Als onderdeel van de Aanvullende notitie beleidsplan veiligheidsregio, vastgesteld 15 december 2011. Wijziging doorgevoerd na bespreking in Veiligheidsbestuur 12 december 2012.
7  Het betreft de financiering op basis van de BDUR (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding).
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bij de politie in financiële zin zullen betekenen is nog onduidelijk. 

Deze situatie vormt een uitdaging voor het (goed) uitvoeren van 

wettelijke taken en oppakken van nieuw beleid van met name 

onderwerpen die door het Rijk worden gestimuleerd. Vanuit dit 

gegeven zal de komende beleidsperiode nog meer dan voor-

heen gekeken worden naar mogelijke efficiëntievoordelen die te 

behalen zijn binnen bestaande en nieuwe samenwerkings- 

verbanden. 

Uit het tweede volgt het derde bestuurlijk uitgangspunt, name-

lijk de keuze voor een beleidsplan met een dynamisch karakter. 

Dit houdt in dat ervoor wordt gekozen om met de speerpunten 

en de daarbij passende beleidsvoornemens vooral een leidraad 

te hebben voor de komende vier jaar, in plaats van nu al per 

jaar volledig te beschrijven en vast te leggen wat er moet 

gebeuren. Gelet op de financieel onzekere situatie van de ge-

meenten en de gemeenschappelijke regeling VrZW en de vele 

ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van veiligheid 

(zie paragraaf 2.3), is dit de meest realistische aanpak. Per jaar 

wordt beoordeeld wat haalbaar is en vindt vaststelling daarvan 

plaats via de begroting VrZW en het multidisciplinair jaarplan. 

Indien door omstandigheden of wijzigingen in prioriteiten niet 

alle beleidsvoornemens binnen de beleidsperiode kunnen 

worden gerealiseerd, moeten er zaken doorgeschoven worden 

naar de beleidsperiode na 2016. Het minimale ambitieniveau is 

het (blijven) voldoen aan de wettelijke vereisten (behoudens de 

bestuurlijk vastgestelde afwijkingen hier op). 

2.6 Speerpunten

De speerpunten voor de beleidsperiode 2013-2016 komen 

voort uit het Regionaal Risicoprofiel en de bijeenkomsten die 

zijn gehouden met deskundigen uit de kolommen. Ook de 

uitkomsten uit Inspectieonderzoeken (ADR/RADAR, Staat van 

de rampenbestrijding) en de begin 2012 gehouden systeem-

test8 en stakeholderonderzoek vormen input voor het bepalen 

van de speerpunten en bijbehorende beleidsvoornemens. De 

volgende speerpunten zijn binnen de kaders van de bestuurlijke 

uitgangspunten geformuleerd, in volgorde van belangrijkheid:

 1. Kwaliteit van de kerntaken

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) vormt de basis voor de taken 

van de veiligheidsregio’s. Deze zouden dan ook kerntaken 

genoemd kunnen worden. Het Algemeen Bestuur, dat met 

de colleges en raden van de gemeenten in Zaanstreek- 

Waterland verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze 

kerntaken, streeft naar de juiste balans tussen kwaliteit en 

beschikbare middelen (capaciteit en budget). De kwaliteit kan 

daarbij per product of dienst verschillen, met als ondergrens 

dat het op voldoende wettelijk en bestuurlijk geaccepteerd 

niveau moet liggen. Uit het uitgangspunt ‘wettelijke taken 

boven niet-wettelijke taken’ volgt dat dit speerpunt de 

hoogste prioriteit heeft. Vanuit het Regionaal Risicoprofiel 

wordt speciale aandacht gevraagd voor de basisprocessen 

crisis-management en in het bijzonder voor de incidenten 

waarbij de eerste 15 minuten cruciaal zijn. 

 2. Samenwerking met (crisis)partners

Door samenwerking wordt ingezet op het (beter) leren  

kennen van elkaars taken, bevoegdheden en verantwoorde-

lijkheden en op het creëren van wederzijds begrip voor  

elkaars werkprocessen, om uiteindelijk goed voorbereid te 

zijn op de bestrijding van incidenten, crises en rampen. Dit 

kan in de meest brede zin worden opgevat: publiek, privaat, 

in de regio, interregionaal, landelijk. In het Regionaal Risico-

profiel wordt hierbij de nadruk gelegd op de bovenregionale 

samenwerking, vanwege de met andere regio’s gedeelde 

risico’s en de benodigde afstemming met landelijke diensten.

 3. De verantwoordelijke burger

Al enige tijd is bij de overheid een verschuiving gaande van 

“alles willen regelen voor de burger” naar het bevorderen 

van zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbestrijding worden hiervoor onder 

andere risico- en crisiscommunicatie ingezet. Dat deze mid-

delen nog niet optimaal werken, is begin 2011 gebleken uit 

onderzoek naar het verloop en de afhandeling van de grote 

brand in Moerdijk. De minister schreef in augustus 2011 in 

zijn beleidsreactie op de gepubliceerde onderzoeksresulta-

ten, dat goede crisiscommunicatie van groot belang is omdat 

dit de schade van de crisis helpt te beperken. Bovendien 

draagt dit bij aan het vertrouwen in de overheid. Daartoe 

is het nodig dat alle betrokken partijen een eenduidige 

gezamenlijke communicatieboodschap hanteren. De minister 

heeft aangegeven maatregelen te zullen nemen. Eén van zijn 

instrumenten is de Risico- en Crisis Barometer, waarmee 

de beleving van burgers met betrekking tot risico’s en crises 

wordt gemeten. Met de verkregen informatie is het mogelijk 

om de communicatie nauwkeurig af te stemmen op de be-

hoeften in de samenleving. In juni 2012 bleek onder meer dat 

70% van de Nederlanders actief op zoek gaat naar informatie 

bij een ramp of crisis. Dat houdt ook voor onze regio in dat 

er (snel) betrouwbare informatie beschikbaar moet zijn en 

dat deze makkelijk te vinden moet zijn (toegankelijkheid via 

internet, tv en radio). Het Regionaal Risicoprofiel wijst boven-

dien op de risico’s voor verminderd zelfredzamen en de juiste 

verantwoordelijkheidstoedeling tussen bedrijven en overheid.

8   De systeemtest heeft plaatsgevonden op 17 april 2012. De conclusies hebben als input gediend bij het opstellen van dit meerjarenbeleidsplan.



2.7 Risico’s en beperkingen

Het meerjarenbeleidsplan kent een duidelijke afbakening op 

inhoud, financiële middelen en capaciteit. De bestuurlijke 

uitgangspunten (paragraaf 2.5) scheppen een kader waarbinnen 

de geformuleerde beleidsvoornemens gerealiseerd dienen te 

worden. De voornemens kunnen alleen dan gerealiseerd wor-

den, als alle partijen in voldoende kwalitatieve en kwantitatieve 

mate bijdragen aan de uitwerking er van. Zowel met betrekking 

tot de kwaliteit als de kwantiteit zijn risico’s denkbaar. 

Uitgangspunt bij het opstellen van het plan waren de huidige 

Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016

14

begroting van VrZW en de capaciteit van de kolommen en 

VrZW. Indien hier in de toekomst een taakstelling voor wordt 

bepaald, of indien andere prioriteiten worden gesteld (bijvoor-

beeld op basis van regionale of landelijke ontwikkelingen), is 

uitvoering van alle voornemens binnen vier jaar niet meer rea-

listisch. Nadrukkelijk wordt daarom gewezen op de uitwerking 

van dit meerjarenbeleidsplan in jaarplannen, waarbij steeds een 

duidelijke afweging in prioriteiten gemaakt zal moeten worden. 

Bij deze prioritering dient in ieder geval het effect van de keuze 

op de veiligheid overwogen te worden. 
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3. Risicoprofiel
Zowel incidenten met giftige stof in open lucht als incidenten 

met een brandbare stof in de open lucht zijn in Zaanstreek- 

Waterland relevant. Belangrijkste reden is de vermenging van 

risicovolle bedrijfsactiviteiten en wonen en recreëren in vooral 

de Zaanstreek. Het gaat zowel om de aanwezigheid van gevaar-

lijke stoffen bij bedrijven als om het vervoer ervan via de weg, 

het spoor en over het water (de Zaan, Noordzeekanaal). Ook de 

opslag van het moeilijk te blussen cacao in de regio vormt een 

risico. In het verleden hebben cacaobranden geleid tot lang-

durige incidenten met grote impact op de hulpverlening en de 

bevolking. Er zijn twee PBZO-bedrijven (Preventiebeleid Zware 

Ongevallen9). Verder is de regio vooral een ‘effect’regio. Dat wil 

zeggen dat de invloed (het effect) van buitenaf op de regio rela-

tief groot kan zijn door met name het Amsterdamse havenge-

bied ten zuiden van de regio en het IJmondgebied ten westen 

van de regio. Zo kunnen industriële incidenten in het havenge-

bied van Amsterdam onder ongunstige omstandigheden leiden 

tot een gifwolk, die zich uitstrekt boven Zaanstreek-Waterland. 

Gezien de korte afstanden en de overheersende windrichting 

kan dit tot fysieke schade leiden in Zaanstreek-Waterland. Ten 

slotte ligt Zaanstreek-Waterland in de aan- en uitvliegroutes van 

Schiphol.

Om alle risico’s in beeld te hebben en goed voorbereid te zijn 

op mogelijke incidenten, rampen en crises is, conform de wet-

telijke eis, een Regionaal Risicoprofiel10 opgesteld. Het  

Regionaal Risicoprofiel, vastgesteld op 30 maart 2011, bestaat 

uit een risico-inventarisatie en een risicoanalyse. Er is geïnven-

tariseerd welke risico’s en kwetsbaarheden zich voordoen in 

onze gevarieerde regio. Vervolgens is voor veertien incidents-

cenario’s een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat 

een crisis zich voor gaat doen en van de mogelijke impacts. 

Deze veertien scenario’s zijn door experts van de vier kolom-

men en andere partners in de crisisbeheersing en rampen- 

bestrijding als prioritair aangewezen. De scenario’s zijn bedoeld 

als een hulpmiddel om een voorstelling van de loop van de 

gebeurtenissen te maken en om een beeld te krijgen van de 

knelpunten in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Zie 

ook ‘figuur I’ op deze pagina.

 

De positie van de afzonderlijke veertien voorbeeldscenario’s is 

bepaald door experts uit de regio met behulp van een landelijk 

ontwikkelde rekenmethodiek. Het risicodiagram heeft gediend 

als hulpmiddel om een verdere prioritering aan te brengen. 

Aan de hand van het risicodiagram zijn voor de meest urgente 

scenario’s mogelijkheden benoemd om multidisciplinair beter 

voorbereid te zijn. Afgesproken is om jaarlijks minstens één 

scenario uit te werken tijdens de multidisciplinaire netwerkdag. 

In 2012 is dat het scenario Treinincident. Voor de voorliggende 

beleidsperiode is nog geen keuze gemaakt welke scenario’s 

Figuur I. Risicodiagram Zaanstreek-Waterland
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9  PBZO-bedrijven betreffen de op 1 na zwaarste categorie bedrijven met een verhoogd risico op zware ongevallen.
10  Dit bevat nog niet een strikt monodisciplinair brandrisicoprofiel.



worden uitgewerkt. Op basis van het risicodiagram behoren de 

volgende scenario´s tot de mogelijkheden: Ordeverstoring en 

paniek in menigten, Onrust in wijken en Brand in cacao-opslag. 

Ook Extreme ijzel, Incident stationaire inrichting en Uitval ICT 

en energievoorziening komen gezien hun waarschijnlijkheid en 

impact in aanmerking. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

vooral ten aanzien van de Uitval van ICT en energievoorziening 

de urgentie door een flink aantal storingen in het land in 2011 

en 2012, en de wens daar als regio op te zijn voorbereid, is 

toegenomen. 

Ten slotte zijn in het risicoprofiel vijf mogelijke strategische 

posities uitgewerkt, waarin uiteenlopende maatregelen 

worden onderscheiden om de risico’s te kunnen beheersen. 

De strategische posities zijn clusters van veelal generieke, 

samenhangende maatregelen die een positief effect hebben op 

het gehele presterend vermogen van de veiligheidsregio (hierbij 

inbegrepen de dagelijkse zorg en de beheersing van meerde-

re crisistypen). In dit beleidsplan zijn de strategische posities 

betrokken bij het bepalen van de speerpunten en de beleids-

voornemens. Zie ook ‘figuur II’ op deze pagina.

De strategische posities zijn volgens onderstaande verdeling 

gekoppeld aan de drie genoemde speerpunten: 

Figuur II: Strategische posities veiligheidsregio in het maatschappelijk speelveld
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4. Risicobeheersing
Ook al zijn (fysieke) veiligheidsrisico’s nooit geheel uit te 

sluiten, de veiligheidsregio streeft ernaar ze zoveel mogelijk 

beheersbaar te maken. Dit doen we door vroegtijdige en struc-

turele aandacht voor veiligheid te bevorderen en door onveilige 

situaties en omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen en 

te beperken. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat alle betrokken 

partijen risico’s onderkennen, inventariseren, analyseren en 

beheersen. Op dit moment geven politie, brandweer, GHOR en 

gemeenten hier elk op een eigen manier invulling aan, vanuit 

een monodisciplinaire benadering. Het Regionaal Risicoprofiel 

biedt een handvat om risicobeheersing integraler op te gaan 

pakken.

Een ander instrument is de wettelijke adviestaak van de veilig- 

heidsregio. Deze adviestaak omvat alle gevallen waarin ook nu, 

in het kader van vergunningverlening, technische advisering 

nodig is. De wettelijke adviestaak verwijst naar bestaande 

adviestaken in bijzondere wetgeving (zoals Bevi, Brzo, Vuur-

werkbesluit en specifieke activiteiten in het kader van de Wet 

milieubeheer en / of Bouwbesluit). Verder kan een veiligheids- 

regio op basis van het regionaal beleidsplan adviezen  

uitbrengen over onderwerpen waarvan de regio het belangrijk 

vindt dat deze aandacht krijgen van de deelnemende gemeen-

ten of ander bevoegd gezag en waarbij een eenduidige en 

eenvormige aanpak wenselijk is. Een voorbeeld hiervan is de 

multidisciplinaire advisering op het gebied van evenementen-

veiligheid door de veiligheidsregio.

4.1 Kwaliteit van de kerntaak risicobeheersing

4.1.1 Van monodisciplinaire naar multidisciplinaire  

 risicobeheersing

Risicobeheersing in Zaanstreek-Waterland is nog vooral 

een monodisciplinaire brandweer aangelegenheid. Er is 

een aantal prominente thema’s dat de agenda van risico-

beheersing bepaalt:

     1. Brandveilig leven – Dit gaat over het realiseren van een 

gedragsverbetering van burgers en bedrijven ten aanzien 

van brandveiligheid. Hierbij wordt nadrukkelijk gestuurd 

op de eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. De 

focus ligt vooral op de minder goed bereikbare buiten- 

gebieden, doelgroepen met een verhoogde kans op brand 

(achterstandswijken), risicovolle activiteiten en verminderd 

zelfredzame groepen.

     2. Concreet handelingsperspectief – Hierbij gaat het  

erom burgers en bedrijven te laten weten hoe zij zelf 

brand kunnen voorkomen en/of beperken en hoe zij  

moeten handelen als er toch brand uitbreekt.

     3. Samen verantwoordelijk – Nadrukkelijk wordt gezocht 

naar samenwerking met stakeholders zoals scholen, 

woningcorporaties, gemeentelijke afdelingen en andere 

(semi)(overheids)diensten om brandveiligheid naar een 

hoger niveau te brengen.

     4. Risicodifferentiatie – De brandweer wil haar rol als ad-

viseur en toetser van brandveiligheid vooral daar inzetten 

waar het er toe doet. Niet alles hoeft door de brandweer 

gezien te worden, alleen de objecten die op basis van een 

risicoanalyse een verhoogd risico voor haar gebruikers, de 

omgeving of de brandweer(repressief optreden) opleve-

ren worden gezien. Hierbij speelt de doelgroepbenadering 

en doelkwantificering een rol. De brandweer moet goed 

weten waar maatregelen om de risico’s te beperken het 

meeste rendement opleveren.

     5. Kennisontwikkeling – Adviseren en toetsen van fysieke 

veiligheid vraagt specialistische kennis en expertise. Om 

dit op niveau te houden wordt geïnvesteerd in kennisnet-

werken en specialistische opleidingen.

     6. Toezicht en handhaving – De komst van de regionale 

uitvoeringsdiensten betekent een verandering in de werk-

wijze van toezicht en handhaving door de veiligheidsregio. 

Ook de regionalisering van de brandweer speelt hierbij 

een rol. Op basis van de eerder genoemde risicodifferen-

tiatie wil de veiligheidsregio een toezichthoudende rol bij 

objecten waar zij eerder over geadviseerd heeft. Voor wat 

betreft handhaving ziet VrZW vooral een rol weggelegd 

als adviseur van het bevoegd gezag. Dit betekent onder 

andere dat de komende beleidsperiode flink geïnvesteerd 

moet worden in de samenwerking met de regionale 

uitvoeringsdiensten.

Voornoemde thema’s en beleidsvoornemens komen voort uit 

landelijke programma’s en uit de ‘Visie op risicobeheersing 

brandweer Zaanstreek-Waterland 2011-2015’. Het Algemeen 

Bestuur heeft de werkgroep veiligheidsketen binnen het project 

onderzoek regionalisering brandweer de opdracht gegeven 

deze visie nader uit te werken en een ambitieniveau te  

bepalen. 

VrZW heeft het voornemen om bovenstaande thema’s, die 

vooral beschreven zijn vanuit het perspectief van de brand-

weer, meer multidisciplinair te gaan benaderen. Dit betekent 

concreet dat de samenwerking met de politie, de GHOR en de 

gemeenten op het gebied van risicobeheersing nadrukkelijker 

gezocht gaat worden. Vooral de thema’s 3, 5 en 6 lenen zich bij 

uitstek om aan dit beleidsvoornemen inhoud te geven.
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4.1.2 Invulling van de wettelijke en niet-wettelijke 

 adviestaak

De adviesrol moet worden versterkt door in een zo vroeg 

mogelijk stadium betrokken te raken bij initiatieven en plannen. 

Daar waar het duidelijk is dat er een wettelijke adviestaak is, is 

de adviesrol (van de brandweer) beschreven en goed ingevuld. 

Bekeken moet worden of hierin meer integraliteit kan worden 

aangebracht of dat dit vooral vanuit de expertise van de afzon-

derlijke kolommen ingestoken moet blijven.

De Wvr beoogt met de aandacht voor de niet-wettelijke 

advisering op het brede terrein van fysieke veiligheid dat de 

veiligheidsregio zich steeds meer gaat ontwikkelen tot één 

van de belangrijkste adviseurs van gemeenten, provincies en 

andere bestuursorganen. Hiervoor zijn kennis- en deskundig-

heidsbevordering onontbeerlijk. Integrale benadering van vei-

ligheidsvraagstukken staat in Zaanstreek-Waterland nog in de 

kinderschoenen en er is nog niet duidelijk omschreven wat wij 

verstaan onder de multidisciplinaire niet-wettelijke adviestaak.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wil een positie ver-

werven die het mogelijk maakt om bij ieder vraagstuk op het 

gebied van fysieke en/of externe veiligheid, gevraagd of  

ongevraagd en in een vroeg stadium, een integraal veilig-

heidsadvies uit te brengen. VrZW pakt deze handschoen 

namens de regio op door het netwerk uit te gaan bouwen en 

kennis en expertise te versterken, opdat VrZW een betrouw- 

bare en proactieve partner wordt in de integrale advisering van 

de bevoegde gezagen.

4.1.3 Multidisciplinaire scenario-ontwikkeling en 

 risicoanalyse

Met het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel is een  

goede stap gezet naar risicogericht veiligheidsbeleid. Er is 

reeds een aantal scenario’s uitgewerkt. In de komende  

beleidsperiode zal moeten worden gezorgd voor borging  

van de uitgewerkte scenario’s en de bijbehorende maatregelen 

en het oppakken van de verdere scenario-ontwikkeling  

en risicoanalyse. Hieronder vallen ook het zonodig actualiseren 

van het risicoprofiel, het bepalen van de beoogde multi- 

disciplinaire operationele prestaties en het inventariseren  

van de restrisico’s.

4.1.4 Structurele aandacht risicocommunicatie

Onder risicocommunicatie wordt verstaan de informatievoor-

ziening aan burgers over risico’s die een ramp of crisis kun-

nen veroorzaken, over de maatregelen die de overheid heeft 

getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan en over de door 

de bevolking te volgen gedragslijn11. De wettelijke basis voor 

deze kerntaak is gelegen in de Wet veiligheidsregio’s, artikel 46. 

In het kader van dit beleidsplan gaat het bij risicocommunicatie 

om het bevorderen van een veilige samenleving12.

Het gaat over risico’s waaraan mensen die in onze regio wo-

nen, werken of verblijven blootstaan, over welke maatregelen 

getroffen zijn, over wat mensen kunnen doen om deze risico’s 

te vermijden of te verkleinen en over wat een ieder zelf moet 

of kan doen als er toch iets mis gaat. De communicatie is er 

op gericht om te voorzien in een maatschappelijke informatie-

behoefte en om handelingsperspectieven te bieden, waardoor 

een ieder in staat is een eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Risicocommunicatie dient een bijdrage te leveren aan de weer-

baarheid en zelfredzaamheid van de bevolking. De risicocom-

municatie dient te zijn gebaseerd op het risicoprofiel en aan te 

sluiten op de risicobeleving van de bevolking. 

Voor de overheid is risicocommunicatie daarnaast een instru-

ment om op een duidelijke manier grenzen te stellen: tot welk 

niveau is de overheid in staat veiligheid te garanderen? Welke 

verantwoordelijkheden dragen de mensen en de bedrijven zelf? 

Absolute veiligheid kan immers nooit worden gegarandeerd. 

Ook de maatschappelijke kosten in verhouding tot de zeer 

kleine kans dat de ramp of crisis zich daadwerkelijk voordoet, 

spelen hierbij een rol. De risicocommunicatie is er op gericht 

om deze afweging van de overheid inzichtelijk te maken. 

Daarnaast zal de overheid ook expliciet communiceren over de 

baten die bepaalde risicovolle activiteiten met zich meebren-

gen. Die baten kunnen dusdanig groot zijn, dat een bepaald 

risico gerechtvaardigd is. Ook hier gaat het om het inzichtelijk 

maken van de afweging. Goede risicocommunicatie zorgt 

daarmee voor realistische wederzijdse verwachtingen tussen 

overheid en samenleving. Daarbij hoort ook het expliciteren 

van de eigen verantwoordelijkheid van bevolking en bedrijven. 

De zelfredzaamheid van bevolking en bedrijven is groter als zij 

beter zijn geïnformeerd en voorbereid op de rampen en crises 

die hen kunnen overkomen. 

Inwoners moeten zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s  

die zij lopen in het dagelijkse leven en de mogelijkheden die  

zij hebben om daar zelf invloed op uit te oefenen. Op grond  

van verschillende wetten dragen de Colleges van burgemeester 

en wethouders er daarom zorg voor dat de bevolking op  

passende wijze informatie krijgt over crises en zware onge-

vallen die individuen, groepen personen en het milieu kunnen 

treffen. De gemeenten moeten de groepen en de risico’s 

waaraan zij blootgesteld zijn in kaart brengen. Het is een taak 

11  Afgeleid uit de Memorie van toelichting bij de Wet veiligheidsregio’s. 
12  Naast deze risicocommunicatie bestaat er risicocommunicatie over bijvoorbeeld het gevaar van roken of de blootstelling aan uitlaatgassen. Deze vormen van risicocommunicatie vallen buiten het kader  

 van dit beleidsplan.



van de veiligheidsregio om de gemeenten te ondersteunen bij 

het actief communiceren over deze risico’s. 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht eenmaal per jaar te com-

municeren over risico’s. In deze beleidsperiode wordt, mede 

op basis van het risicoprofiel, bepaald wat in de risicocommu-

nicatie de accenten zullen zijn en hoe hier uitvoering aan zal 

worden gegeven (actieplan). Te denken valt aan communicatie 

gericht op risicovolle bedrijven en de groep verminderd zelf- 

redzamen. In zijn algemeenheid is het van belang te zorgen dat 

burgers weten waar (achtergrond)informatie is te vinden over 

de mogelijke risico’s, over getroffen maatregelen en over wat te 

doen als er onverhoopt toch iets mis gaat. 

4.1.5 Netwerkregie op maatschappelijke discontinuïteit 

 en ordeverstoringen

In het Regionaal Risicoprofiel is in de vijf strategische posities 

aandacht gevraagd voor de netwerkregie op maatschappelijke 

discontinuïteit en ordeverstoringen. In de komende beleids- 

periode wordt hier als volgt invulling aan gegeven:

• Operationele voorbereiding op discontinuïteit. Het opstellen, 

beheren en beoefenen van een algemeen plan gericht op 

omgaan met discontinuïteit (bijv. uitval van ICT, elektriciteit, 

betalingsverkeer, overstroming), met als doel voorkomen 

en beperken van maatschappelijke discontinuïteit. Specifiek 

wordt hierbij aandacht besteed aan het crisistype stroomuitval 

omdat dit steeds vaker voorkomt en in deze regio ook (meer) 

beoefend moet worden.

4.2 Samenwerking met (crisis)partners ten behoeve van 

risicobeheersing

4.2.1 Verstevigen samenwerking crisispartners

Als één van de strategische posities in het Regionaal Risico- 

profiel is de samenwerking met crisispartners genoemd. Veilig-

heidsregio Zaanstreek-Waterland dient de samenwerking met 

publieke en private partijen aan te gaan en te verstevigen door 

convenanten te sluiten, te beheren en sessies te houden, zoals 

netwerkdagen. De in 2011 voor het eerst gehouden netwerk-

dag is een middel om de samenwerking te intensiveren. De 

netwerkdag is door alle deelnemers als positief ervaren. In de 

komende beleidsperiode wordt het sluiten van convenanten 

verder opgepakt. Ook wordt bezien op welke mogelijke manie-

ren de samenwerking kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor 

heeft de veiligheidsregio in ieder geval drie aanknopingspunten: 

• de stakeholderanalyse die VrZW in het voorjaar van 2012 heeft 

uitgevoerd en de aanbevelingen voor het omgaan met  

stakeholders die daaruit naar voren zijn gekomen;

• het Regionaal Crisisplan met de gemaakte afspraken met 

crisispartners (zie hoofdstuk 3 en bijlage 3 van Regionaal  

Crisisplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2012-2016 

deel I);

• de verwijzing in het Regionaal Crisisplan naar het  

provinciale document ‘Bestuurlijke netwerkkaarten’  

(zie www.noord-holland.nl); hierin zijn de bestuurlijke verant-

woordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van crisis-

beheersing en rampenbestrijding beschreven. Ook geven de 

kaarten de bestuurlijke partijen in een bepaalde (vitale) sector 

weer. Het is de ‘bestuurlijke kop’ op overzichten met opera-

tionele netwerken (met name het netwerk van operationele 

diensten zoals weergegeven in het Referentiekader Regionaal 

Crisisplan). Deze hebben hun uitwerking op tactisch en 

operationeel niveau. De veiligheidsregio wil de inhoud van de 

bestuurlijke netwerkkaarten onder de aandacht brengen door 

deze te incorporeren in oefeningen en trainingen en waar 

mogelijk toe te passen in de opschalingsstructuur (GRIP).

4.3 Risicobeheersing en de verantwoordelijke burger

4.3.1 Aansluiten op landelijke visie op zelfredzaamheid 

 en burgerparticipatie. 

In mei 2011 is de landelijke ‘Visie op zelfredzaamheid  

2011-2015: de burger als bondgenoot’ opgeleverd. Daarbij 

wordt uitgegaan van de conclusie dat burgers zelfredzaam zijn 

en hulp bieden. Echter, de bestaande en aanwezige kennis, 

kunde en capaciteit van hulpverleners én burgers kunnen beter 

worden benut door de interactie te versterken. Dit vraagt om 

coproductie: burgers en hulpverleners als bondgenoten. De  

nadruk komt sterker te liggen op het besturen op afstand: 

regels en kaders scheppen die burgers en bedrijven in staat 

stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De landelijke 

visie heeft vooral als doel richting te geven aan de manier waar-

op zelfredzaamheid, burgerhulp en burgerparticipatie binnen  

de kolommen een plek kan krijgen in het dagelijks handelen. 

Zowel in de koude als in de warme fase. Dit is een verantwoor-

delijkheid die iedere kolom zelf dient op te pakken, maar  

waarin multidisciplinaire afstemming wenselijk is.

In de komende beleidsperiode wordt waar mogelijk en wen-

selijk aangesloten bij deze visie en wordt gebruik gemaakt van 

andere relevante informatie, zoals het rapport ‘Bevolkingszorg 

op orde’ (Veiligheidsberaad, juli 2012). Hierbij wordt erkend 

dat de diverse kolommen een verschillende uitgangspositie 

en verschillende doelen hebben en tevens multidisciplinaire 

samenhang wordt nagestreefd. 
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Daarnaast ligt de focus op het creëren van een liaisonfunctie 

richting ketenpartners die zicht hebben op de veiligheid van 

minder-zelfredzamen in onze regio (o.a. project zorgcontinu-

iteit GHOR), om informatie te bundelen en de kolommen te 

voorzien van een compleet beeld ten behoeve van risicoanalyse 

en -advisering (inclusief voorbereiding evenementen) en het 

repressieve optreden.

4.3.2 Veilig leven 
Landelijk is door de brandweer het concept ‘brandveilig leven’ 

ontwikkeld. In paragraaf 4.1.1 is dit onder het eerste punt al 

benoemd. Het principe van het realiseren van een gedrags-

verbetering van burgers en bedrijven ten aanzien van brand-

veiligheid kan ook verbreed worden naar fysieke veiligheid. 

Met multidisciplinaire risicocommunicatie kunnen burgers in 

het algemeen maar ook groepen met een verhoogde kans op 

onveiligheid (achterstandswijken) en beperkte zelfredzaam-

heid bewust worden gemaakt van wat zij zelf kunnen doen 

om onveilige situaties te voorkomen en zich te redden tijdens 

incidenten, rampen en crises (concreet handelingsperspectief). 

Concrete voorbeelden zijn gezamenlijke voorlichting op scholen 

en bij instellingen, open (112) dagen, afspraken met risicovolle 

bedrijven, etc. Op (langere) termijn zou het VrZW hierin een 

coördinerende rol kunnen hebben.
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5. Incidentbestrijding
Onder incidentbestrijding vallen zowel de voorbereidende  

multidisciplinaire ‘koude’ taken als de bestrijding van inciden-

ten, crises en rampen, de ‘warme’ taken. De multidisciplinaire 

voorbereiding op rampen en crises wordt in Zaanstreek- 

Waterland gecoördineerd door het Veiligheidsbureau van VrZW. 

Daarnaast zijn er taken die multidisciplinair van belang zijn en 

waarvoor het primaat bij één of enkele kolommen ligt.

5.1 Kwaliteit van de kerntaak incidentbestrijding

5.1.1 Crisiscommunicatie

Onder crisiscommunicatie verstaan we communicatie tijdens 

een (dreigende) crisissituatie die voorziet in de maatschappe-

lijke informatiebehoefte. Crisiscommunicatie is een wettelijk 

vastgestelde taak van de burgemeester of de voorzitter van de 

veiligheidsregio (Wet veiligheidsregio’s, artikel 7 en 39). 

In het achter ons liggende decennium is onder invloed van 

internet- en telecommunicatietechnologie de wijze waarop we 

in onze samenleving informatie verzamelen en verspreiden 

fundamenteel veranderd. Ook tijdens crisissituaties. Het is een 

illusie te denken dat met crisiscommunicatie ‘gestuurd en gere-

geld’ kan worden. Burgers zijn niet alleen maar ontvanger van 

crisisinformatie, maar worden in toenemende mate ook produ-

centen van crisisinformatie. Ongeacht het type crisis, gaat het 

in essentie om dezelfde drie doelstellingen die voortkomen uit 

de informatiebehoeften in de samenleving: informatievoorzie-

ning, schadebeperking en betekenisgeving. Dit zijn de bouw-

stenen die de inhoud en inzet van crisiscommunicatie bepalen. 

Omdat de behoeften per crisis anders zullen zijn, zal het accent 

per crisis anders zijn. 

De veiligheidsregio is de spil bij de vormgeving van professi-

onalisering van crisiscommunicatie. Naast gemeenten zijn er 

veel meer actoren in het proces crisiscommunicatie. Bovendien 

leert de ervaring dat incidenten met grote maatschappelijke 

impact zich zelden beperken tot één gemeente, maar ook dat 

de meeste gemeenten individueel over onvoldoende communi-

catieprofessionals beschikken om de benodigde crisis- 

communicatiefuncties te vervullen bij een incident. Dit is in 

Zaanstreek-Waterland onderkend en inmiddels is de gemeente-

lijke kolom regionaal georganiseerd op het gebied van crisis-

communicatie.

Het proces crisiscommunicatie is in 2011 vastgelegd in het 

Regionaal Deelplan Crisiscommunicatie Zaanstreek- 

Waterland. Hiermee wordt aangesloten op de landelijke 

aanpak. Dit maakt de nodige uitwisseling en het over en weer 
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Figuur III: Samenhang planfiguren veiligheidsregio
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verlenen van bijstand mogelijk. Vanaf 2012 wordt met dit plan 

gewerkt. Het wordt jaarlijks – indien nodig – bijgesteld. In de 

komende beleidsperiode wordt dit doorgezet om een professi-

onele manier van crisiscommunicatie te borgen. Aandachtspunt 

is onder meer het verder uitwerken van mogelijkheden tot 

interregionale samenwerking. 

5.1.2 Planvorming 

De multidisciplinaire planvorming bestaat uit een samen- 

hangend stelsel van plannen. In figuur III (zie vorige pagina) 

worden de plannen en hun onderlinge verhouding weer- 

gegeven.

Plannen zijn geen doel op zich. Er wordt veel energie gestoken 

in het doorontwikkelen van de plannen, waardoor de plannen 

vaak een te theoretisch karakter krijgen en onvoldoende han-

teerbaar zijn in de praktijk. De (wettelijke) basis moet op orde 

zijn en verder moet er vanuit behoefte – vraaggericht – gewerkt 

worden aan (operationele) planvorming. In de komende jaren 

richt de regio zich op de realisatie van uniforme en praktijk-

gerichte plannen. Zo zijn er naar aanleiding van incidenten in 

andere regio’s multidisciplinaire scenariokaarten ontwikkeld. 

Zaanstreek-Waterland wil de voor deze regio relevante bestaan-

de scenariokaarten overnemen en een actieve rol vervullen 

waar het gaat om het opstellen van nieuwe multidisciplinaire 

scenariokaarten. Dit mede in het licht van het (beter) leren 

kennen van de crisispartners en elkaars (on)mogelijkheden in 

de samenwerking. 

Dit sluit aan bij de landelijke ambities om te komen tot meer 

hoogwaardige generieke planvorming in de veiligheidsregio’s. 

Met de invoering van meer generieke planvorming wordt  

echter niet automatisch een betere kwaliteit gerealiseerd. 

Plannen krijgen waarde als zij in de hoofden van de betrokke-

nen zitten, de informatie toegankelijk en actueel is en als de 

plannen operationeel uitvoerbaar zijn. De regio zet de komende 

jaren dan ook in op het beheren en oefenen van de plannen.

5.1.3 Vakbekwaamheid 

Om te zorgen dat de operationele plannen en draaiboeken in de 

praktijk worden uitgevoerd zoals bedoeld, zijn goed opgeleide, 

getrainde en geoefende medewerkers nodig. Een essentiële 

taak van de veiligheidsregio is dan ook het op orde krijgen en 

houden van de multidisciplinaire vakbekwaamheid. 

In enge zin is vakbekwaamheid het opleiden, trainen en  

oefenen van de medewerkers in de rampenbestrijding en crisis-

beheersing. Breder kunnen hier ook activiteiten gericht op het 

leren van incidenten en oefeningen onder geschaard worden. 

Dit staat binnen de brandweer al bekend onder ‘verbeteren 

van het lerend vermogen’. In de praktijk zal er ook een overlap 

zijn met de taken die in dit beleidsplan onder herstel worden 

genoemd onder de noemer ‘bijstellen van beleid vanuit interne 

en externe evaluaties en onderzoek’. In alle gevallen gaat het 

hierbij om het bedenken van verbetermaatregelen en de daad-

werkelijke implementatie daarvan, opdat risico’s beter kunnen 

worden beheerst.

Zoals is gebleken uit de evaluatie van de systeemtest 2012, 

is de regionale crisisorganisatie met de daarvoor benodigde 

sleutelfunctionarissen voor een aanzienlijk deel op orde. In de 

komende beleidsperiode wordt vooral ingezet op het verder 

ontwikkelen van de sleutelfunctionarissen. De basis staat, 

maar de verbetering is te behalen door inzet op vakbekwaam-

heid. Activiteiten in deze planperiode betreffen onder meer het 

doorontwikkelen van de regionale Opleiding Crisisbeheersing 

Basis (OCB), de organisatie van de jaarlijkse systeemtest (vanaf 

2014), en het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan 

Vakbekwaamheid, gebaseerd op de risico’s in het Risicoprofiel. 

Het huidige multidisciplinair meerjarenbeleidsplan Opleiden, 

trainen en oefenen heeft een looptijd tot en met 2013 en is te 

vinden op www.vrzw.nl/downloads. 

5.1.4 Beschikbaarheid van informatie tijdens een incident 

Tijdens incidenten beschikt elke kolom om diverse redenen 

over verschillende informatie. Men is ieder vanuit zijn eigen 

taak bezig om deze informatie te verifiëren, te verwerken en te 

gebruiken. Tijdens incidenten moeten alle kolommen informatie 

met elkaar delen. Dit lijkt voor de handliggend, maar is in hecti-

sche tijden niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast is vooral ook 

de manier waarop dit gebeurt van belang. Er zijn twee primaire 

informatielijnen: 

1. het gebruik van LCMS13 voor de bestrijding van  

het incident, en 

2. (aanwezigheids-, slachtoffer-)registraties.

In de systeemtest 2012 werd over het gebruik van LCMS ge-

constateerd dat dit beter moet. Specifiek gaat het om de over-

zichtelijkheid (van eigen beeld en totaalbeeld) en de tijdigheid 

van de informatie. Daaruitvolgend moeten besluiten, adviezen 

en opdrachten gebaseerd zijn op het meest actuele beeld. In 

de komende beleidsperiode wordt dit verbeterpunt opgepakt. 

Er moet aandacht zijn voor het verbeteren van de informatie-

stromen tijdens en na incidenten. Bijvoorbeeld investeren in 

13  LCMS: Landelijk Crisis Management Systeem.
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specifieke oefeningen over het samenbrengen en delen van 

informatie tussen de kolommen.

Ten aanzien van de diverse registraties die door politie,  

gemeente(n) en geneeskundige hulpverlening  worden bijge-

houden tijdens incidenten, rampen en crises blijkt dat er veel 

registraties naast elkaar bestaan terwijl het voordelen heeft om 

deze (deels) te integreren. Hierbij moet de slachtofferregistratie 

leidend zijn. Enige tijd geleden is dit landelijk onder de aandacht 

gekomen en is de behoefte aan een nieuwe systematiek geuit:

‘Het grootste knelpunt ligt niet bij de registratie die elke partij 

afzonderlijk maakt voor de eigen hulpverlening, maar bij het  

samenbrengen en delen van die informatie. [..] er wordt 

bewust gesproken over een systematiek: een procesontwerp 

voor een optimale samenwerking tussen alle partijen.’14  

Het doel van deze nieuwe slachtoffersystematiek is dat er bij 

rampen en crises zo spoedig mogelijk een overzicht komt  

waarin de volgende vragen worden beantwoord:

- wie zijn de slachtoffers (lokaliseren en identificeren);

- waar zijn de slachtoffers (registreren en volgen);

- wat is de globale toestand van de slachtoffers.

Dit is primair nodig om de verwanten zo snel en zo goed 

mogelijk te kunnen informeren en voor het verzamelen van 

informatie voor de nazorg van slachtoffers. Secundair wordt de 

informatie (natuurlijk) ook gebruikt om bestuurders en publiek 

te informeren. Op 11 november 2011 heeft het Veiligheids- 

beraad de systematiek vastgesteld. In 2012 is uitgewerkt hoe 

de systematiek het beste georganiseerd kan worden en start 

de implementatie15. Vanaf 2013 zal duidelijk worden wat dit 

voor de regio Zaanstreek-Waterland gaat betekenen en wat 

hiervoor nodig is. Daarnaast is het Project Registreren en  

Volgen van slachtoffers bij incidenten (ReVo) van de veiligheids-

regio’s Amsterdam-Amstelland en Kennemerland een voor-

beeld waarvan wordt bekeken wat dit heeft opgeleverd en wat 

onze regio hiervan kan leren.

5.2 Samenwerking met partners in incidentbestrijding

Op diverse niveaus vindt met verschillende partijen samen- 

werking plaats in de incidentbestrijding. In deze paragraaf 

wordt aangegeven wat voor de komende beleidsperiode de 

aandachtspunten en beleidsvoornemens op dit vlak zijn.

5.2.1 (Inter)regionale en bovenregionale samenwerking 

Als zich iets voordoet waar verschillende overheidslagen  

(Rijk, regio’s, gemeenten) en verschillende diensten (ten  

behoeve van advies, bijstand) bij betrokken zijn, dan moeten  

zij gezamenlijk de kwaliteit leveren die de burger van ‘de’  

overheid verwacht. 

De praktijk laat zien dat heldere afspraken nodig zijn tussen de 

partijen die op verschillende niveaus en vanuit verschillende 

bevoegdheden gezamenlijk de door de samenleving gevraag-

de kwaliteit in crisisbeheersing moeten realiseren. Daartoe 

is het van belang dat de kaders, mogelijkheden en afspraken 

bij betrokken partijen beter bekend zijn en eenduidig worden 

toegepast zodat op basis daarvan de respons optimaal op de 

situatie kan worden afgestemd. Dit verheldert en verstevigt de 

aanpak van bovenregionale incidenten en vergroot de veiligheid 

van de burger.16

Naar aanleiding van diverse inspectierapporten en evaluaties, 

waarvan die van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk de 

meest recente was, heeft een landelijke bestuurlijke werkgroep 

geconstateerd dat de samenwerking op vier punten  

verbetering behoeft. Het ontbreekt nog aan:

1) eenheid van doctrine met betrekking tot opschaling en  

bovenregionale samenwerking;

2) een aanspreekpunt op rijksniveau voor facilitering aan de 

regio door landelijke diensten;

3) helderheid over situaties die centrale aansturing behoeven;

4) eenduidigheid in (bovenregionale) crisiscommunicatie.

In 2012 heeft een ambtelijke werkgroep de praktische implica-

ties van het bestuurlijk advies uitgewerkt tot concrete en op 

korte termijn te realiseren (verbeter- en implementatie)voorstel-

len. Een voorbeeld is het toevoegen van een vijfde GRIP fase 

aan de hoofdstructuur van de crisisbeheersing en rampenbe-

strijding. Wat dit precies betekent voor de veiligheidsregio’s 

is op dit moment nog niet bekend. Vanaf 2013 zal rekening 

moeten worden gehouden met het doorvoeren van wijzigingen 

en nieuw (landelijk) beleid.

Naast het perspectief van veiligheid, duidelijkheid en zekerheid 

van de burger, dat dus een zo effectief mogelijke incident- 

bestrijding vereist, gaat het tevens om de betaalbaarheid van 

veiligheid. Samenwerking is ook vanuit efficiëntieoverwegingen 

van belang voor de veiligheidsregio. Op mono- en multidiscipli-

nair gebied vindt reeds samenwerking tussen veiligheidsregio’s 

plaats. Ook in de komende planperiode is dit een aandachts-

punt en wordt om redenen van kwaliteit, effectiviteit en effici-

entie steeds gezocht naar geschikte samenwerkingsverbanden 

op diverse terreinen met de andere (naastgelegen) regio’s. 

Voorbeelden van bestaande, succesvolle samenwerkingsver-

banden zijn die voor de incidentbestrijding in het IJsselmeer- 

gebied en het Noordzeekanaalgebied. Met de veiligheidsregio’s 

Amsterdam-Amstelland en Kennemerland is een wederzijdse 

erkenning dat de onderlinge samenwerking geïntensiveerd kan 

en moet worden, op dossiers als Noordzeekanaal, SAIL 2015, 

14  GHOR Nederland, De route naar een Slachtoffer Volg Systematiek, 8 december 2010.
15  ‘Slachtofferinformatiesystematiek. Uitwerking van landelijke front office, landelijke back office, regionale back office’, concept is aangeboden aan Veiligheidsberaad.
16  Uit: Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking, juni 2012, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  (Ministerie van Veiligheid en Justitie), en Veiligheidsberaad.



planvorming, multidisciplinaire scenariokaarten en het  

organiseren van interregionale netwerkbijeenkomsten.  

De risico-analyses van de veiligheidsregio’s Amsterdam- 

Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland bevesti-

gen bovendien dat de bestuurlijke en operationele afspraken 

voor met name het Noordzeekanaal en Westelijk Havengebied  

geoptimaliseerd moeten worden. 

Ten slotte wordt ook binnen de regio uiteraard veelvuldig  

samengewerkt. In de komende periode wordt uitvoering 

gegeven aan het Regionaal Crisisplan (RCP). Dit plan legt de 

multidisciplinaire operationele samenwerking tussen de hulp-

verleningsorganisaties en de gemeenten in Zaanstreek- 

Waterland vast, alsmede de afspraken die gemaakt zijn met  

andere mogelijk bij rampen en crises betrokken partners. Zie 

ook figuur 2. Zodra dit plan volledig is vastgesteld (oplevering 

deel II eind 2012/ begin 2013) zal dit in beheer genomen  

moeten worden. Daarmee is het ook een instrument in de  

multidisciplinaire voorbereiding op incidenten, rampen en 

crises geworden: het verbindt de partijen met elkaar en vormt 

de basis voor het naleven van de afspraken en het onderhou-

den van de contacten in de ‘koude’ fase ten behoeve van het 

gezamenlijk optreden in de ‘warme’ fase.

5.2.2 Relatie met politie in het nieuwe politiebestel

Medio 2012 is nog niet bekend wat de verandering in het 

politiebestel precies betekent voor de rol van de politie in de 

veiligheidsregio. Vanuit de multidisciplinaire verantwoordelijk-

heid is door de Veiligheidsdirectie en het bestuur uitgesproken 

dat de samenwerking minimaal op het huidige niveau blijft. In 

de visie is dit opgenomen onder het punt ‘Wij hebben weder-

zijds werkbare afspraken met de nieuwe politie-organisatie’. 

Van belang is dat alle kolommen, ondanks de ontwikkelingen 

in hun eigen kolom, zich proactief, met voldoende kwaliteit en 

kwantiteit, blijven inzetten voor de multidisciplinaire taak.  

5.3 Incidentbestrijding en de verantwoordelijke burger

5.3.1 Praktische informatievoorziening burgers 

 tijdens incidenten

Bij de interactie tussen hulpverleners en burgers kunnen diver-

se communicatievormen een rol spelen. Het is van belang de 

communicatie nog beter te doordenken en aan te laten sluiten 

bij de behoeften die er onder burgers zijn in de directe context 

van hun woon- en leefomgeving. In de komende beleidsperio-

de wordt bekeken welke handvatten aan hulpverleners kunnen 

worden meegegeven voor het contact met burgers in repres-

sieve situaties. Ook wordt tijdens oefeningen aandacht besteed 

aan het scenariodenken: in hoeverre wordt rekening gehouden 

met de rol van en de handelingsperspectieven voor burgers.
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6. Herstel in Zaanstreek-Waterland
Het doel van ‘herstel’ is het creëren van een genormaliseerde 

situatie. Dit is breder dan het bieden van ‘nazorg’17. Herstel- 

processen hebben over het algemeen lange tijd nodig en  

worden vaak al tijdens de incidentbestrijding gestart. 

Drie soorten activiteiten vallen onder herstel, te weten:

• Het feitelijk organiseren – of ondersteunen – van de herstel- 

fase. Dit betekent onder meer het  uitvoeren van bevolkings- 

onderzoek en de psychosociale nazorg en informatievoor- 

ziening aan slachtoffers en hulpverleners. Ook zaken als 

herstel van de fysieke en/of sociale infrastructuur van een 

getroffen gebied maken hiervan deel uit;

• Het ondersteunen van het bestuur in het geval van inspecties 

en onderzoeken. Professionele ondersteuning van het bestuur 

en de organisatie is hierbij noodzakelijk. Dergelijke onder-

zoeken leggen bovendien een groot beslag op de bestaande 

capaciteit en vragen om specifieke competenties; 

• De aandacht voor het bijstellen van beleid vanuit interne en 

externe evaluaties en onderzoek; het gaat hierbij om het 

bedenken van verbetermaatregelen en het daadwerkelijk 

implementeren hiervan, opdat risico’s beter kunnen worden 

beheerst.

De primaire verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van her-

stelwerkzaamheden ligt bij de gemeenten. Als samenwerkende 

diensten in de crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen 

we echter allemaal een bijdrage leveren en is er ook een geza-

menlijk belang om dit te doen, namelijk voor zowel de burger 

als de verbetering van de kwaliteit van het gehele proces van 

voorbereiding en bestrijding van incidenten, crises en rampen. 

6.1 Kwaliteit van de kerntaak herstel 

6.1.1 Structureel oefenen draaiboek nazorg

Vanuit zowel de multidisciplinaire verantwoordelijkheid voor 

het goed afhandelen van incidenten als de specifieke verant-

woordelijk van de gemeenten voor het gemeentelijke proces 

nazorg zou het draaiboek nazorg in een regelmatige cyclus in 

het oefenprogramma van GRIP en gemeentelijke oefeningen 

moeten worden opgenomen. Het is zaak dat niet alleen de 

gemeentelijke sleutelfiguren dit draaiboek beoefenen maar dat 

ook de andere sleutelfiguren door oefening leren hoe proces-

sen (zouden moeten) (ver)lopen. Het huidige draaiboek nazorg 

is echter sterk verouderd. Het is van belang dat de gemeente-

lijke kolom deze bouwsteen voor bevolkingszorg op orde krijgt. 

In de aanloop daar naar toe kunnen in veiligheidsregiobreed 

verband afspraken worden gemaakt over het proces en de te 

nemen stappen. 

6.1.2 Leren van incidenten

Elk GRIP incident wordt geëvalueerd met de betrokkenen  

onder de coördinatie van het Veiligheidsbureau. Dit leidt tot  

evaluatieverslagen en overzichten met leerpunten. Het is echter 

onduidelijk wat er op medewerkerniveau daadwerkelijk geleerd 

wordt en of dit leidt tot betere prestaties. Bij de brandweer is 

men daarom gestart met het project Verbeteren lerend vermo-

gen. Aan de andere kolommen zal de aanbeveling gedaan wor-

den om meer te doen aan het leren van incidenten dan alleen 

het meewerken aan GRIP evaluaties. Voorbeelden zijn de after 

action review (AAR) en het houden van workshops of briefings 

met alle officieren. Multidisciplinair moeten de verbeterpunten 

steeds weer als input dienen voor nieuwe oefeningen, zodat 

de veiligheidsregio een lerende organisatie is en ieder verbeter-

punt uiteindelijk daadwerkelijk tot kwaliteitsverbetering leidt. 

6.2 Samenwerken met partners op het gebied van herstel

6.2.1 Proces nazorg18 op de agenda

Over nazorg bestaat binnen en tussen de kolommen en 

andere partijen soms onduidelijkheid terwijl dit voor burgers 

en gemeenten een belangrijk proces is. Om nazorg onder de 

aandacht te brengen, wordt voorgesteld om een multidiscipli-

naire themadag over nazorg te organiseren. De bedoeling is 

dat hier met alle betrokken partijen uitwisseling plaatsvindt en 

dat dit ideeën oplevert om de samenwerking ten aanzien van 

nazorg te verbeteren en op de agenda te houden. Een ander 

doel is het creëren van bewustwording van ieders rollen, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Veiligheidsbureau  

en gemeentelijke kolom trekken hier samen in op. 

6.2.2 Voorbereid op te verwachten nasleep incidenten

Tijdens of na een incident komen via diverse kanten verzoe-

ken om informatie binnen, bij zowel VrZW als de afzonderlijke 

kolommen, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Er is 

behoefte om met elkaar een multidisciplinair proces af te  

spreken over hoe om te gaan met verzoeken om informatie en 

de afstemming daarover. Op diverse gebieden hebben we de 

afgelopen tijd ervaren dat we nog niet goed voorbereid zijn op 

de nasleep van incidenten. In de eerste plaats is vaak onvol-

doende duidelijk is wat de nasleep van een incident is of kan 

zijn. In de tweede plaats is niet afgesproken welke functiona-

ris(sen) in welk verband op welk moment actie moet(en) onder-

nemen, terwijl dit van groot belang kan zijn voor bijvoorbeeld 

het snel veilig stellen van informatie, het kunnen beantwoorden 

van Wob-verzoeken, het kunnen meewerken aan (strafrechte-

lijk) extern onderzoek en het beperken van aansprakelijkheid. 

17  Nazorg is primair het bieden van psychosociale nazorg aan slachtoffers en hulpverleners. 
18  Het gemeentelijke rampenbestrijdingsproces ten aanzien van herstel wordt ‘proces nazorg’ genoemd.
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Voorts biedt het voeren van regie op de te verwachten nasleep 

ook mogelijkheden de beeldvorming richting burgers en andere 

betrokken partijen positief te beïnvloeden.

Een specifiek voorbeeld vormt het feit dat de voorzitter van de 

veiligheidsregio of diens plaatsvervanger in de rol van voorzitter 

RBT in GRIP 4 situaties door de gemeenteraad of –raden van 

de getroffen gebieden ter verantwoording kan worden geroe-

pen. Momenteel is nog niets geregeld om de voorzitter hierin 

te ondersteunen. 

Het afspreken van een proces draagt bij aan de borging: aan 

de hand daarvan kan worden gemonitord en bijgesteld, zodat 

er ook kan worden geleerd van eerdere situaties en opgedane 

ervaringen (verbeteren lerend vermogen).

6.3 Herstel en de verantwoordelijke burger

6.3.1. Verbreding scope met herstel 

Ook in de nasleep van incidenten zijn burgers over het alge-

meen zelfredzaam genoeg om voor hun belangen op te komen. 

Cruciaal in de terugkeer naar de normale situatie is de infor-

matievoorziening aan de burgers: waar kunnen zij voor nazorg 

terecht en wat kunnen zij van de overheid verwachten?

In aansluiting op de beleidsvoornemens ten aanzien van het 

registreren/informeren van slachtoffers en hun verwanten, het 

bieden van handvatten aan hulpverleners in de communicatie 

met burgers én het scenariodenken in GRIP-situaties, zal er 

al tijdens de incidentbestrijding aandacht moeten zijn voor de 

herstelfase en het verstrekken van tijdige en juiste informatie 

aan burgers over hun mogelijkheden. 



7. Informatiemanagement
7.1 Inleiding

Om taken goed en efficiënt te kunnen uitvoeren, hebben alle 

betrokken partijen betrouwbare informatie nodig. Enerzijds is 

behoefte aan informatie voor de werking en beheersing van de 

processen met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbe-

heersing, anderzijds is informatie nodig voor het besturen van 

de organisatie en het afleggen van verantwoording daarover. 

Het geheel van mensen, middelen en maatregelen gericht op 

deze informatiebehoefte wordt als de informatievoorziening 

aangeduid. Door middel van informatiemanagement wordt 

zorggedragen voor de beschikbaarheid van de gevraagde infor-

matievoorziening zodat taken kunnen worden uitgevoerd en 

doelstellingen gerealiseerd.

Wettelijke kaders voor informatiemanagement

Tijdens een ramp of crisis is het van essentieel belang om 

over actuele en betrouwbare informatie te beschikken en 

deze te delen met de veiligheidspartners. Daarom is in de Wet 

veiligheidsregio’s het inrichten en in stand houden van de infor-

matievoorziening als wettelijke taak voor de veiligheidsregio’s 

vastgelegd. Daarnaast is informatiemanagement in het Besluit 

veiligheidsregio’s aangemerkt als één van de basisvereisten 

voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Informatiemanage-

ment is voor VrZW geen vrijblijvende zaak maar een belangrijke 

kerntaak bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Uitgangspunten

De veiligheidsregio wil de informatievoorziening in het kader 

van rampenbestrijding en crisisbeheersing op rechtmatige, 

doelmatige en doeltreffende wijze inrichten. Om sturing te 

geven aan de gewenste ontwikkeling van de informatie- 

voorziening gelden de volgende uitgangspunten.

• De informatievoorziening voldoet aan de wettelijke bepalin-

gen, algemeen geldende vereisten en voorschriften die hierop 

van toepassing zijn.

• De inrichting van de informatievoorziening kenmerkt zich door 

een goede verhouding tussen de kosten en de geleverde 

prestaties.

• De veiligheidsregio past referentiekaders en technologieën 

toe die zich in de praktijk al ruimschoots hebben bewezen.

7.2 Informatiemanagement in ‘warme’ en ‘koude fase’ 

Op het gebied van informatiemanagement wordt een onder-

scheid gemaakt tussen de zogenoemde ‘warme’ en ‘koude 

fase’ in de veiligheidsketen. In de ‘warme fase’ richt het infor-

matiemanagement zich met name op repressie en is randvoor-

waardelijk voor de kwaliteit van beeldvorming, oordeelsvorming 

en besluitvorming. In de ‘koude fase’ zorgt informatiemanage-

ment voor het definiëren, structureren en organiseren van de 

informatievoorziening die van belang is voor schakels van de 

veiligheidsketen te weten; pro-actie, preventie, preparatie en 

nazorg maar eveneens voor de bedrijfsvoering van VrZW.

In de ‘koude fase’ dient basisinformatie met betrekking tot het 

grondgebied van de regio verzameld en beheerd te worden. 

Het gaat hier bijvoorbeeld om kaarten en luchtfoto’s evenals ge-

gevens over de openbare ruimte zoals adressen en gebouwen. 

Daarnaast dient preparatieve informatie gegenereerd te worden 

ter voorbereiding op mogelijke incidenten. Denk hierbij aan de 

bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen. Door het informa-

tiemanagement in de ‘koude fase’ goed op orde te hebben, 

ontstaat in de ‘warme fase’ een basis voor een doeltreffend 

besluitvormingsproces rond de incidentbestrijding.

Een goede beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming 

tijdens een ramp of crisis is alleen mogelijk wanneer alle 

betrokken spelers gelijktijdig hetzelfde actuele beeld van de 

situatie hebben. Om dit mogelijk te maken is een werkwijze 

ontwikkeld waarin de verschillende hulpverleningsdiensten, 

gemeenten en andere partners in de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing informatie met elkaar samenwerken: het 

netcentrisch werken. De werkwijze staat niet op zichzelf en 

wordt ondersteund door een het LCMS voor het delen van de 

informatie.

Huidige stand van zaken

In de beleidsperiode 2009-2012 is door VrZW geïnvesteerd in 

een multidisciplinaire samenwerking en informatiemanage-

ment ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

De netcentrische werkwijze is geïmplementeerd met daaraan 

gekoppeld het gebruik van LCMS. Concreet betekent dit dat 

procedures, werkinstructies en de informatievoorziening zijn 

aangepast aan de nieuwe werkwijze en medewerkers daarin 

zijn opgeleid evenals in het gebruik van LCMS. Op deze wijze 

voldoet de regio in grote lijnen aan de wettelijke kaders maar 

specifieke onderdelen zijn voor verbetering vatbaar.

De systeemtest 2012 heeft uitgewezen dat het bijhouden van 

een actueel gedeeld beeld van de situatie in LCMS tijdens een 

ramp of crisis de nodige aandacht dient te krijgen. De kwaliteit 

van de informatie in het gedeelde beeld van de situatie bleek 
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gedurende de systeemtest onvoldoende om op basis  

daarvan goede besluiten te nemen en passende adviezen en 

opdrachten te geven. Daarom ligt in de komende beleids- 

periode een uitdaging om een aantal structurele verbeteringen 

aan te brengen in het operationeel informatiemanagement als 

onderdeel van het netcentrisch werken. 

7.3 Beleidsvoornemens

Om binnen de veiligheidsregio verder invulling te geven aan  

het informatiemanagement en het netcentrisch werken is bij 

VrZW een informatiemanager aangesteld. Deze functionaris 

heeft als taak om strategisch informatiebeleid te ontwikkelen 

ten behoeve van de zowel multidisciplinaire rampenbestrijding 

en crisisbeheersing als de bedrijfsvoering in de organisatie. 

Mede in samenwerking met de veiligheidspartners zorgt hij  

dat dit beleid tot uitvoering wordt gebracht. Daarnaast draagt hij 

zorg voor de borging van de netcentrische werkwijze binnen de 

veiligheidsregio en de realisatie van de verbeteracties die  

op dit gebied noodzakelijk zijn.

Voor de ontwikkeling van het strategisch informatiebeleid  

en de uitvoering daarvan gaat de regio niet het wiel opnieuw 

uitvinden. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te haken 

bij bestaande landelijke initiatieven op het gebied van de  

informatievoorziening. Het is van belang dat organisaties die 

actief zijn in de rampenbestrijding en crisisbeheersing dezelfde 

definities, begrippen en formaten hanteren. Door gebruik  

te maken van een referentiearchitectuur voor de informatie-

voorziening kan worden gestuurd op samenhang in de  

producten, diensten, processen, gegevens, informatie en 

applicaties.

Het toepassen van een referentiearchitectuur voor de infor-

matievoorziening, aangevuld met een referentiekader voor 

netcentrisch werken, zorgt voor een efficiënte totstandkoming 

en uitvoering van het informatiebeleid. Daarnaast leidt het 

conformeren aan standaarden tot een betere samenwerking 

met veiligheidspartners. De veiligheidsregio hanteert in haar 

informatievoorziening werkwijzen en ondersteunende techno-

logieën die zich in de praktijk al ruimschoots hebben bewe-

zen. De volgende referentiekaders vormen de basis voor het 

informatiebeleid:

• Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

 De NORA is een beschrijving van uitgangspunten voor het 

inrichten van de informatievoorziening van de Nederlandse 

overheid. De NORA is relevant voor uitvoering van alle  

publieke taken door publieke en private organisaties. Het 

vormt een basis voor de informatiearchitecturen van  

overheidssectoren.

• Informatiebeleid Veiligheid (IBV)

 Het IBV is een overkoepelende beleidsvisie ontwikkeld door 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De doelstelling is dat de informatievoorziening verbeterd 

wordt, zowel binnen als tussen de diverse kolommen in het 

landschap van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

• Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA)

 De VeRA is een uitwerking van de NORA gericht op de 

veiligheidsregio’s. Deze referentiearchitectuur geeft veilig-

heidsregio’s richtlijnen voor de inrichting van de integrale 

informatievoorziening. Motto van de VeRA is samenwerking 

binnen de informatievoorziening door samenhang in binnen 

de veiligheidsregio’s.

Door het toepassen van de referentiekaders voor de inrich-

ting van de informatievoorziening wordt weliswaar efficiënter 

invulling gegeven aan beleidsvorming en uitvoering daarvan, 

maar het aantal nieuwe ontwikkelingen dient zich in rap tempo 

aan. Het anticiperen daarop loopt veelal niet in de pas met de 

beschikbaarheid van de benodigde middelen bij VrZW. Vanwege 

deze beperkte capaciteit dienen prioriteiten te worden gesteld. 

De volgende zaken hebben voor de rampenbestrijding en crisis-

beheersing prioriteit:

• Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK)

 PDOK zorgt voor digitale uitwisseling van informatie uit het 

Nationaal Georegister. Dit is een catalogus van de online  

geografische informatie in Nederland. Door middel van de 

gegevens centraal beschikbaar te stellen als webservice  

kan deze in diverse informatiesystemen worden gebruikt.  

Bijvoorbeeld in LCMS maar eveneens in een eigen geogra-

fisch informatiesysteem.

• Prestatiemeting en -verantwoording (Project Aristoteles)

 Het project Aristoteles vult de ambitie in van het Veilig-

heidsberaad om alle veiligheidsregio’s objectief met elkaar 

te kunnen vergelijken. Elke veiligheidsregio is verplicht om 

het systeem van prestatiemeting en -verantwoording in te 

gebruiken. Op basis van eenduidige indicatoren kan op een 

efficiënte wijze betrouwbare managementinformatie worden 

gegenereerd.
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8. Kwaliteitszorg en kennismanagement
Kwaliteitszorg en kennismanagement richten zich op het  

optimaliseren van de prestaties van de organisatie om te 

kunnen voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders en 

de eigen professionele standaarden. Dit beleidsveld is onder-

steunend aan de primaire processen en heeft een wettelijke 

grondslag (artikel 23 Wvr).

8.1 Kwaliteitszorg en kennismanagement in  

Zaanstreek-Waterland

In de regio Zaanstreek-Waterland werkt elke kolom op zijn 

eigen manier aan kwaliteitszorg. Er is tot op heden geen  

gedeelde manier van werken, ook niet voor de multidisciplinaire 

taken. Wel heeft VrZW een kwaliteitsmanagementsysteem met 

diverse instrumenten om beoogde resultaten en processen te 

beschrijven, te toetsen, te beheersen en te verbeteren. 

Kennismanagement is een verbijzondering van kwaliteitszorg 

en houdt nauw verband met het lerend vermogen waar eerder 

in dit beleidsplan over gesproken is. Kennis komt op verschil-

lende manieren en via uiteenlopende bronnen beschikbaar. 

Door daar slim gebruik van te maken, kan de veiligheidsregio 

haar prestaties verbeteren. Dit besef is de afgelopen jaren 

doorgedrongen en kennismanagement krijgt dan ook steeds 

meer de aandacht die het verdient. In Zaanstreek-Waterland is 

nu ook de tijd rijp om kennis bewust(er) aan te wenden en te 

ontwikkelen ten behoeve van de kwaliteit, effectiviteit  

en efficiëntie. 

8.2 Beleidsvoornemens

Elke kolom heeft in meerdere of mindere mate de kwaliteit van 

de monodisciplinaire processen geborgd. Om ook uitspraken te 

kunnen doen over de kwaliteit van de bijdragen van VrZW en de 

kolommen aan de multidisciplinaire processen is een integrale 

manier van werken nodig. Dit beleidsplan vormt hiervoor de 

kapstok. Minimaal is het noodzakelijk om een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid te voelen voor de realisatie van de speer-

punten en onderliggende beleidsvoornemens en om regelma-

tig de voortgang te monitoren en hierover verantwoording af te 

leggen aan het bestuur. De effecten van het beleid, de feitelijke 

prestaties van de veiligheidsregio, worden vervolgens gemeten 

aan de hand van de inspectie-eisen en de indicatoren vanuit het 

project Aristoteles.19 

Kennismanagement is vooral een proces van bewustwording 

dat dit nadrukkelijker onderdeel moet uitmaken van het taken-

pakket. Het lerend vermogen van de betrokken organisaties en 

medewerkers is namelijk van groot belang voor de effectiviteit, 

efficiëntie en kwaliteit. In de voorliggende beleidsperiode wordt 

bekeken wat een constructieve werkwijze is voor het verzame-

len, delen en toepassen van kennis. Hierbij zal de focus zowel 

liggen op het zelf gericht verkrijgen van kennis - bijvoorbeeld 

door het houden van interne audits, evaluaties en onderzoek - 

als op het genereren en verwerken van informatie van anderen. 

Bij dit laatste kan gedacht worden aan het leren van klachten 

en het raadplegen van onderzoeksrapporten van inspecties en 

andere organen.

19  Aristoteles is de naam van het landelijke project dat in alle regio’s is uitgerold met als doel het ontwikkelen en implementeren van prestatiemeting en verantwoording binnen de veiligheidsregio’s. Hiermee kunnen  
 prestaties transparant worden gemaakt, kunnen vergelijkingen binnen en tussen regio’s worden getrokken en kunnen de mogelijkheden voor leren worden bevorderd.
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Bijlage I

(Wettelijke) grondslag beleidsvoornemens

Missie en visie

De partners in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan ‘arm in arm voor veiligheid’ om het samenwerkingsverband te bestendigen en uit te bouwen.  
Dit samenwerkingsverband helpt maatschappelijke verstoringen voorkomen of beperken in het belang van en samen met de burgers.

• Wij treden adequaat en snel op bij rampen en crises
• Wij werken adequaat en effectief samen op het gebied van integrale veiligheid 
• Wij gaan in onze organisatievorming mee in de ontwikkelingen rond bestuurlijke schaalvergroting 
• Wij hebben wederzijds werkbare afspraken met de nieuwe politie-organisatie
• Wij werken actief samen met de burger opdat deze bewust en zelfredzaam handelt

   

Speerpunt 1: Kwaliteit van de kerntaken

Beleidsvoornemens korte termijn
1. Structurele aandacht risicocommunicatie (borging) 
2. Invulling van de wettelijke en niet-wettelijke adviestaak
3. Netwerkregie op maatschappelijke discontinuïteit (continuïteitsmanagement: 

continuïteitsplan uitbreiden, ontwikkelen MSK grootschalige evacuatie en MSK 
stroomuitval, beoefenen draaiboek stroomuitval)

4. Planvorming op elkaar afstemmen, beheren en beoefenen
5. Voorbereiden systeemtest 2014
6. Opstellen multidisciplinair meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid (OTO)
7. Verbeteren lerend vermogen

8. Bestendigen en verder uitbouwen van professionaliseringsslag  
crisiscommunicatie

9. Beschikbaarheid van informatie tijdens een incident

Beleidsvoornemens langere termijn
1. Ontwikkeling van mono- naar multidisciplinaire risicobeheersing
2. Multidisciplinaire scenario-ontwikkeling en risicoanalyse
3. Uitvoeren multidisciplinair meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid (OTO), o.a. 

organisatie jaarlijkse systeemtest (vanaf 2014), profchecks en doorontwikkelen 
van de regionale Opleiding Crisisbeheersing Basis (OCB)

4. Voorbereiden systeemtest 2015-2016
5. Verbeteren lerend vermogen

6. Structureel oefenen draaiboek nazorg

Grondslag
1. Wvr art. 46, lid 2 en 3
2. Wvr art. 10b, art. 14 lid 2e
3. Nationale risicobeoordeling Minister Veiligheid en Justitie, Regionaal Risicoprofiel

4. Memorie van toelichting Wvr, paragraaf 4.1 / nieuwe situatie
5. Besluit veiligheidsregio’s, art. 2.5.1
6. Wvr art. 14, lid 2d
7. Wvr art. 23 en Regionaal streven voortvloeiend uit evaluaties van incidenten en 

oefeningen, o.a. systeemtest 2012
8. Wvr, art. 7, 10, 16 en 39, Besluit informatie inzake rampen en crises, art. 10 en 11 

9. Besluit veiligheidsregio’s, artikel 2.4.2 lid 4

Grondslag
1. Regionaal streven, gebaseerd op Wvr artikelen 10b en 14 lid 2e
2. Wvr art.15, Memorie van Toelichting art. 13
3. Wvr art. 14, lid 2d, art. 2.5.1 

4. Besluit veiligheidsregio’s, art. 2.5.1
5. Wvr art. 23 en Regionaal streven voortvloeiend uit evaluaties van incidenten en 

oefeningen, o.a. systeemtest 2012
6. Wvr art. 14

Speerpunt 2: Samenwerking met (crisis)partners

Beleidsvoornemens korte termijn
1. Samenwerking crisispartners door aangaan en beheren convenanten vitale 

sector, organiseren netwerkdagen, uitvoeren aanbevelingen stakeholderanalyse
2. (Inter)regionale en bovenregionale samenwerking (implementatie GRIP 5 etc.)
3. Realiseren evt. tussenstap en overdracht meldkamers aan ministerie VenJ
4. Investeren in relatie veiligheidsregio - politie in nieuwe politiebestel
5. Nazorg op de agenda

Beleidsvoornemens langere termijn
1. Borgen en doorontwikkelen Regionaal Crisisplan en incorporeren bestuurlijke 

netwerkkaarten
2. Investeren in relatie veiligheidsregio - politie in nieuwe politiebestel
3. Behandeling / afhandeling van informatieverzoeken

Grondslag
1. Wvr art. 15.5, art. 16, Projectplan Veiligheidsberaad: Vitale partnerschappen in 

Veiligheid (2009), stakeholderanalyse, Memorie van Toelichting paragraaf 7.2
2. Interregionale samenwerking art. 14 lid 3, art. 16 lid 3, art. 51 lid 5, Advies over 

bovenregionale samenwerking bij rampen en crises (Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding)

3. Intentieverklaring 2011, Regeerakkoord 2010
4. Wvr art. 19, Memorie van Toelichting 7.1, tevens regionale ambitie n.a.v.  

nationalisering politie
5. Regionaal streven

Grondslag
1. Wvr art. 16, Bestuurlijke netwerkkaarten Crisisbeheersing Provincie  

Noord-Holland
2. Wvr art. 19, Memorie van Toelichting 7.1, tevens regionale ambitie n.a.v.  

nationalisering politie
3. Regionaal streven

Vervolg tabel op volgende pagina.
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Speerpunt 3: De verantwoordelijke burger

Beleidsvoornemens korte termijn
1. Aansluiten op de landelijke ‘Visie op zelfredzaamheid 2011-2015: de burger als 

bondgenoot’ (30 mei 2011) en de eerste twee thema’s van de risicobeheer-
singsagenda ‘brandveilig leven’ en ‘concreet handelingsperspectief’ – focus op 
verminderd zelfredzamen.

Beleidsvoornemens langere termijn
1. Aansluiten op de landelijke ‘Visie op zelfredzaamheid 2011-2015: de burger als 

bondgenoot (30 mei 2011)’ en de eerste twee thema’s van de risicobeheer-
singsagenda – focus uitbreiden naar burgerparticipatie en ‘samen verantwoor-
delijk’ (derde thema agenda risicobeheersing).

Grondslag
1. Doelstelling van de branche, verwoord in de ‘Visie op zelfredzaamheid 2011-2015: 

de burger als bondgenoot’ (30 mei 2011). Tevens Regionaal Risicoprofiel. 
 Brief: Zelfredzaamheid bij rampen en crises, Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (4 juni 2009).

Grondslag
1. Doelstelling van de branche, verwoord in de ‘Visie op zelfredzaamheid 2011-2015: 

de burger als bondgenoot’ (30 mei 2011). Tevens Regionaal Risicoprofiel.
 Brief: Zelfredzaamheid bij rampen en crises, Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (4 juni 2009).
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Kenmerken
De regio Zaanstreek-Waterland 
wordt gevormd door de  
negen gemeenten Beemster1,  
Edam-Volendam2, Landsmeer3, 
Oostzaan4, Purmerend5,  
Waterland6, Wormerland7,  
Zaanstad8 en Zeevang9 en  
beslaat een oppervlakte van  
463 km2. Het aantal inwoners  
bedraagt 323.326 (Bron: CBS 31-12-2011).
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