
 

 
 

 

 

Agendapunt 7 

Onderwerp Verhuizing Regionaal Operationeel Centrum 

Datum 9 april 2015 

Aan Algemeen Bestuur 

Van  

Telefoon  

E-mailadres  

  

 

 
  Adviesnota 

Beslispunten 

In principe besluiten tot toekomstige verhuizing van het Regionaal Operationeel Centrum van het 
hoofdbureau van politie aan de Stieltjesstraat te Nijmegen naar post Centrum van brandweer 

Nijmegen aan de Professor Bellefroidstraat te Nijmegen met inachtneming van het financiële 
kader zoals opgenomen in de begroting. 
 

Inleiding 

Het Regionaal Operationeel Centrum (ROC) is de fysieke locatie in Gelderland-Zuid waar een aantal 
onderdelen van de regionale crisisorganisatie opkomen en werken. Het is de vergader- en werklocatie 

van het Regionaal Operationeel Team (ROT), de secties en tevens het Regionaal BeleidsTeam (RBT). 
In hetzelfde gebouw, huist ook de Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK). Op termijn verhuist deze 
naar Apeldoorn en gaat daar op in de Meldkamer Oost-Nederland. 

 
Het ROC is voor de meeste deelnemers aan de crisisorganisatie geen natuurlijke werkplek. Slechts  
enkele vertegenwoordigers van de politie hebben deze locatie als hun vaste werklocatie. Het overige 

personeel van de crisisorganisatie werkt op andere locaties in de regio. Op de locatie van het ROC 
werken onder normale, niet crisis, omstandigheden de districtsleiding van politie, de afdeling 
communicatie van de politie en enkele staffunctionarissen. Deze dienen een andere werkplek te 

zoeken als er sprake is van een crisis is, en bij oefeningen (maximaal 10 keer per jaar). 
 
De verantwoordelijkheid voor het ROC ligt bij de veiligheidsregio.  

 

Beoogd effect 

Met een verhuizing van het ROC van de Stieltjesstraat in Nijmegen naar de Professor Bellefroidstraat 

in Nijmegen komt het ROC in een gebouw waar de veiligheidsregio in gehuisvest is , en waarover de 
veiligheidsregio volledige zeggenschap heeft. 
 

Argumenten 

1. GMK verhuist naar Apeldoorn 
Met het toekomstige vertrek van de GMK van Nijmegen naar Apeldoorn vervalt een reden van de 
huisvesting op het politiebureau. Het contact van het ROC met de meldkamer is belangrijk, maar 

vanwege die verhuizing moet daar sowieso al een andere vorm voor gekozen worden.  
Tevens staat veel preparatieve data op het ROC-domein, dat gehost wordt door de GMK. Deze 
data is ook al voorhanden op de netwerken van de veiligheidsregio. Als de GMK wegvalt in 

Gelderland-Zuid is een overstap naar het netwerk van de veiligheidsregio logisch.  
 

2. Te gast op het crisisdomein 

Huisvesting in het politiebureau zorgde voor een gevoel van te gast zijn op je eigen crisisdomein. 



Er was geen vrijheid het in te richten zoals je het zelf zou willen, er moet immers rekening worden 
gehouden met de dagelijkse gebruikers van de ruimten. 

Daarnaast sluit huisvesting in de brandweerkazerne beter aan op de natuurlijke werkomgeving van 
een groot deel van de medewerkers in de crisisorganisatie.  Voor medewerkers van de GHOR, het 
Veiligheidsbureau, de staf en een aantal brandweervertegenwoordigers is het immers een 

vertrouwde werkomgeving. Hierdoor worden eventuele storingen in het crisisdomein reeds bij 
regulier werk ontdekt. 
 

3. Reguliere operationele politieprocessen worden niet gehinderd 
De politie hoeft met haar deels operationele processen niet meer naar alternatieve werkplekken te 
zoeken tijdens oefeningen en praktijkinzetten van de crisisorganisatie.  

 
4. Meer en betere faciliteiten 

Het gebouw in de Professor Bellefroidstraat biedt meer en betere faciliteiten (vergaderruimten, 

werkruimten, parkeergelegenheid) om de crisisorganisatie te huisvesten. Eventueel kan hierbij ook 
het pand Groenewoudseweg (GGD-gebouw) worden betrokken. 

 

Kanttekeningen 

Voorwaarde voor de verhuizing is een goede dataverbinding met de meldkamer. Tussen de 
Stieltjesstraat en de Professor Bellefroidstraat is een glasvezelverbinding die voldoende capaciteit 

heeft voor het doorzetten van bijvoorbeeld camerabeelden. 
Bij verhuizing van de meldkamer naar Apeldoorn moet een dataverbinding gerealiseerd zijn.  
 

Financiën 

 Nee  

 Ja 

Bedrag:   
Apparatuur ROT en RBT: € 100.000,- 

Meubels RBT: € 20.000,- 
Eventuele upgrade internetcapaciteit: PM 
Piket Floormanager: € 10.000,- per jaar 

 

Wijze van dekking: De apparatuur van het ROC is aan het eind van de 
afschrijvingstermijn. Vervanging van apparatuur valt onder de vervangingsbegroting. De 
ROT-secties kunnen gehuisvest worden in bestaande kantoorruimtes die niet aangepast 

hoeven te worden. Enkel voor de RBT-ruimte zal mogelijk wat meubilair aangeschaft 
moeten worden. 
Tevens moet gekeken worden naar de capaciteit van de breedbandverbindingen. Tijdens 

een crisis maken veel personen tegelijkertijd gebruik van breedbandig internet. Het 
netwerk moet daar op toegerust zijn/worden. 
De floormanager werkt nu ook al op het ROC. Met een verhuizing naar de Professor 

Bellefroidstraat zal nieuwe aanwas voor deze pool gezocht moeten worden. Kosten blijven 
gelijk. 
 

Medezeggenschap 

Er wordt een projectorganisatie opgestart om de verhuizing voor te bereiden. Met de gebruikers in het 
pand aan de Professor Bellefroidstraat én de gebruikers van het ROC moet overlegd worden welke 
ruimtes gekozen worden voor huisvesting van de afzonderlijke ROT-secties. 

 

Communicatie 

Na positief besluit van het Algemeen Bestuur wordt naar alle crisispartners gemeld dat naar 

verwachting de verhuizing op termijn plaats gaat vinden. 
Vlak voor een definitieve verhuizing weten alle crisispartners waar het ROC is en hoe het werkt. 
‘Rondleidingen, open dagen en oefeningen kunnen daartoe bijdragen.  

 

Uitvoering 

Na positief besluit van het Algemeen Bestuur kan een projectorganisatie opgestart worden om alle 

voorbereidingen te treffen voor een verhuizing. Het moment van verhuizing staat niet vast. Dat hangt 
voor een deel af van de ontwikkelingen rondom de meldkamer in Apeldoorn en de internetfaciliteiten. 

 



 

 


