
Geleideformulier voor: BCOV

Sector/afdeling: Veiligheidsbureau 
Kennemerland

Leidinggevende: Marion Verstraaten

Auteur: Manon de Jager 

2019-04-08 BCOV Convenant samenwerkingsafspraken VRK Politie-eenheid NH en OM

1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
De Wet Veiligheidsregio’s (artikel 19) verplicht tot het maken van samenwerkingsafspraken 
tussen Veiligheidsregio Kennemerland, Politie-eenheid Noord-Holland en Openbaar Ministerie. 
Deze samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een convenant dat ter instemming aan uw 
bestuur wordt voorgelegd, zodatde voorzitter van de VRK het convenant kan ondertekenen.

3 Achtergrondinformatie:

De politie heeft enkele jaren nadat zij nationaal georganiseerd was, de wens uitgesproken 
voor meer uniformiteit in de 25 verschillende convenanten die – van oudsher - met de 
veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio-Regionaal College) waren gesloten.  
Op verzoek van de politie heeft de Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s ingestemd met 
één landelijk modelconvenant voor de samenwerkingsafspraken. 
Het doel van het convenant is de samenwerking tussen Nationale Politie, Veiligheidsregio’s 
en Openbaar Ministerie te bevorderen door het maken van duidelijke, uniforme en 
transparante afspraken over de samenwerkingsrelatie, zodat helder is wat er van elkaar 
verwacht kan worden. Het convenant bevat afspraken ten aanzien van de inrichting van de 
crisisorganisatie/structuur die nodig is, zowel in de koude als in de warme fase van de 
crisisbeheersing.
Het convenant bevat een bijlage met afspraken en de Eenheid Noord-Holland heeft bij de 
uitwerking van die afspraken de wens geuit dat de drie veiligheidsregio’s in de Noord-Holland 
zoveel als mogelijk gelijk zijn. 

Bij het bepalen van de inhoud en het vastleggen van de afspraken, is samengewerkt door het 
veiligheidsbureau, crisiscommunicatie en de politie. Daarbij is bovendien de evaluatie van 
het oude convenant uit 2011 betrokken. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in concrete 
afspraken over crisiscommunicatie en opleiden, trainen, oefenen. De tekst van het convenant 
en afsprakenlijst is afgestemd met de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-
Waterland, en is door het Tactisch Overleg, OM en politie akkoord bevonden.

Opgemerkt wordt dat de titel van het convenant (landelijk model) een bredere scope doet 
veronderstellen dan die waar de samenwerkingsafspraken in het convenant over gaan. De 
scope is: ‘de voorbereiding op een effectieve samenwerking bij branden, ongevallen, rampen 
en crises, of de dreiging ervan’. Met de politie en het OM wordt door de VRK ook op andere 
terreinen samengewerkt die buiten de scope van dit convenant vallen.

4 Consequenties en risico’s:
Met de eenduidige afspraken wordt de kennis van elkaars organisatie en processen vergroot, 
wat de samenwerking inzake risicobeheersing, rampenbestrijding, crisisbeheersing en nazorg 
ten goede komt.

5 Voorstel te nemen besluit:
- In te stemmen met het convenant met de samenwerkingsafspraken tussen de VRK, 
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Politie Noord-Holland en Openbaar Ministerie.

6 Vervolgtraject:
Na instemming met het convenant, zullen afspraken gedeeld worden met betrokken 
functionarissen.

7 Bijlage(n):
- Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Kennemerland, 

Politie-eenheid Noord-Holland en Openbaar Ministerie (versie 0.9)

In de vergadering genomen besluit:
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