Samenwerking Crisisbeheersing
Overstroming Randstad (SCOR)
Convenant – versie besluitvorming
30-11-2021
Partijen,
de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, ieder vertegenwoordigd door hun
commissaris van de Koning,
de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Hollands Midden,
Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht, ieder vertegenwoordigd door hun voorzitter,
de hoogheemraadschappen van Delfland, De Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Schieland en de
Krimpenerwaard en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, ieder vertegenwoordigd door hun
dijkgraaf,
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, West-Nederland Noord en Midden-Nederland,
vertegenwoordigd door hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
Overwegende:
dat de impact van een overstroming van de Randstad catastrofaal zou zijn en een goede
voorbereiding cruciaal is om het aantal slachtoffers en de schade zo veel mogelijk te beperken;
dat partijen het nodig achten afspraken te maken over de bovenregionale bestuurlijke en
operationele coördinatie en afstemming bij een (dreigende) overstroming van de Randstad;
dat partijen onderkennen dat coördinatie en afstemming noodzakelijk zijn vanaf de dreigingsfase,
zodat in een vroeg stadium wordt samengewerkt en waarbij dit in elk geval leidt tot een gezamenlijk
beeld van de situatie, een gezamenlijke interpretatie van de dreiging, afstemming over de
(voorbereiding op de te treffen) maatregelen en communicatie;
dat Rijkswaterstaat, de waterschappen en de veiligheidsregio’s op grond van de Waterwet en de Wet
veiligheidsregio’s crisispartners zijn;
Komen het volgende overeen:

I Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. (Dreigende) overstroming: een dreigende overstroming dan wel een overstroming van (delen
van) de Randstad.
2. Coördinatieplan: het coördinatieplan bedoeld in artikel 3.
3. Randstad: het gebied dat gelegen is in de voormalige dijkringen 14, 15 en 44, zoals
aangegeven op de kaart in de bijlage bij dit convenant

II Beoogde effecten, doelen en resultaten
Artikel 2. Beoogde effecten, doelen en resultaten
1. De Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad wil het volgende effect bereiken:
het beperken van het aantal slachtoffers en van schade als gevolg van een overstroming van
de Randstad.
2. Het doel van de Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad is:
gezamenlijke bovenregionale voorbereiding op de crisisbeheersing bij een (dreigende)
overstroming van de Randstad.
3. Het effect en het doel worden bereikt door de volgende resultaten te boeken:
a. koude fase: planvorming en bereikbaarheid zijn op orde en betrokkenen zijn
opgeleid, getraind en geoefend.
b. warme fase: gecoördineerde samenwerking en besluitvorming.
4. De resultaten worden bereikt door oplevering van een aantal producten. Deze worden
periodiek beschreven in een plan van aanpak.

III Coördinatie bij (dreigende) overstroming
Artikel 3. Coördinatieplan (dreigende) overstroming Randstad
1. Ten behoeve van de coördinatie en afstemming in het geval van een (dreigende)
overstroming van de Randstad stellen partijen het Coördinatieplan (dreigende) overstroming
Randstad vast.
2. In het coördinatieplan leggen partijen de afspraken vast waarmee zij de coördinatie en
afstemming bij een (dreigende) overstroming vormgeven.
3. De uitkomsten van evaluaties van oefeningen met en inzet van het coördinatieplan bij een
(dreigende) overstroming van de Randstad worden, voor zover zij daartoe aanleiding geven,
verwerkt in het coördinatieplan.

IV Organisatiestructuur
Artikel 4. Stuurgroep
Ten behoeve van de sturing op de samenwerking bestaat de Stuurgroep Samenwerking
Crisisbeheersing Overstroming Randstad.
Artikel 5. Plan van aanpak Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad
De organisatiestructuur van, verantwoordelijkheden binnen en financiële bijdrage aan de
Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad zijn vastgelegd in het Plan van aanpak
Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad.

V Beheer, wijziging en opzegging
Artikel 6. Beheersmatige verplichtingen
1. De in dit convenant en in het coördinatieplan beschreven afspraken over coördinatie en
afstemming worden periodiek beoefend.
2. Het beheer van het convenant, het coördinatieplan en het plan van aanpak valt onder de
verantwoordelijkheid van de stuurgroep.
3. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de interne communicatie over dit convenant en het
coördinatieplan.
Artikel 7. Wijzingen en opzeggingen
1. Het convenant, het coördinatieplan en het plan van aanpak worden gewijzigd indien wet- en
of regelgeving dat noodzakelijk maken.
2. Partijen kunnen voorstellen tot wijziging van dit convenant, het coördinatieplan en het plan
van aanpak voorleggen aan de voorzitter van de Stuurgroep, ter bespreking in de Stuurgroep.
3. Indien een van de partijen het convenant wenst op te zeggen, dient die partij een verzoek
daartoe in bij de voorzitter van de Stuurgroep, ter bespreking in de Stuurgroep.
4. Andere organisaties kunnen desgewenst toetreden tot de Samenwerking Crisisbeheersing
Overstroming Randstad. Dit vindt slechts plaats wanneer zij integraal instemmen met de
volledige tekst van dit convenant, het coördinatieplan en het plan van aanpak en na akkoord
van de Stuurgroep op het voorstel tot toetreding.
VI Overige bepalingen
Artikel 8. Inwerkingtreding
1. Met de inwerkingtreding van dit convenant komt te vervallen: het Convenant bestuurlijke en
operationele coördinatie dijkringen 14, 15 en 44 d.d. 21 mei 2015.
2. Dit convenant treedt in werking vijf werkdagen na ondertekening door alle partijen.
3. Dit convenant wordt verzonden aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van
Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 9. Citeertitel
Dit convenant wordt aangehaald als: Convenant Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming
Randstad.
Aldus vastgesteld op 25 november 2021 in de vergadering van de Stuurgroep Samenwerking
Crisisbeheersing Overstroming Randstad.
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