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Bijlage 2. Strategische Agenda, Projectplan continuïteit van de samenleving. 
 
Waar gaat het project over? 
In ons dagelijks leven maken we voortdurend gebruik van vitale processen, producten en diensten 
zoals elektriciteit, ICT en drinkwater. Wat als deze processen, om welke reden dan ook, uitvallen? 
Uitval kan voor grote maatschappelijke problemen en onrust zorgen en zelfs voor discontinuïteit van 
de samenleving. De kans op en de mogelijke effecten van een dergelijke uitval zijn groter geworden 
door verdergaande urbanisering, klimaatverandering en door een toename van de onderlinge 
verwevenheid van de vitale processen. 
 
Het is van groot belang dat de samenleving veerkracht kan tonen bij uitval van de vitale processen en 
dat we inzetten op het vergroten van de robuustheid van de daarmee samenhangende voorzieningen. 
Dat betekent enerzijds dat burgers zich veerkrachtig moeten tonen op het moment van grootschalige 
uitval. Anderzijds betekent dat een veerkrachtige respons door betrokken bedrijven en 
overheidsdiensten. Daarbij moet de publiek-private samenwerking goed zijn, mede omdat ongeveer 
tachtig procent van de vitale infrastructuur in handen is van bedrijven. Een nauwe samenwerking 
tussen overheid, burgers en betrokken bedrijven vraagt om duidelijke afspraken en gezamenlijk 
handelingsperspectief. 
 
Wat is het doel/ wat zijn de beoogde resultaten? 
Hoofddoelen 
- Eind 2016 weten Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en vitale partners welke kwaliteitseisen de 
continuïteit van vitale processen, producten en diensten (na herijking) stelt aan het eigen handelen; 
- De samenwerking tussen de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en vitale partners bij het borgen van de 
continuïteit van vitale processen, producten en diensten (na herijking) is eind 2016 verbeterd. 
Subdoelen 
- Betrokken veiligheidsregio’s en departementen kennen eind 2016 hun rol bij het versterken van de 
robuustheid van vitale processen, producten en diensten (na herijking) en spreken vitale partners aan 
op hun rol. 
- Eind 2016 weten betrokken vitale partners welke eisen de overheid stelt aan hun handelen en zij 
nemen hun verantwoordelijkheid bij het versterken van de robuustheid van hun processen, producten 
en diensten. 
- Betrokken veiligheidsregio’s, departementen en vitale partners kennen eind 2016 hun rol bij uitval 
van vitale processen, producten of diensten (na herijking) en weten hoe ze de veerkracht van de 
samenleving daarbij faciliteren. 
 
Om die doelen te bereiken, zal dit project actieve netwerken creëren waarin mensen (afkomstig uit 
betrokken publieke en private instellingen) samen afspraken maken over de inzet in het kader van 
risicobeheersing en crisisbeheersing van vitale processen, producten en diensten. 
Drie belangrijke resultaten van het project zijn: 
- Eenduidige rolopvatting veiligheidsregio in relatie tot de Rijksoverheid en vitale partners. 
- Actieplan per regionaal netwerk en een nationaal actieplan. 
- Menukaart voor de uitvoering. 
 
Het project richt zich op het doen ontstaan van actieve netwerken waarin mensen elkaar leren kennen, 
een gezamenlijk beeld ontwikkelen van dreiging, risico’s, aanpak en waarin afspraken worden 
gemaakt. Vanuit dat netwerk worden verbeteracties geïnitieerd. De realisatie van die afspraken uit de 
regionale netwerken behoort niet tot dit project, maar is de verantwoordelijkheid van de individuele 
veiligheidsregio’s, departementen en bedrijven. Dit geldt ook voor actualisatie / periodieke bijstelling 
en de monitoring van de uitvoering die doorloopt na 2016. 
 
Wat is het looptijd/fasering van het project? 
De doorlooptijd van het project is twee jaar: 2015 en 2016. 
 
Hoeveel tijd/capaciteit vergt de inzet op het project? 
Landelijk wordt voor dit project twee dagen per week een projectleider ingezet. Veiligheidsregio’s, 
ministeries, vitale bedrijven, kennispartners en IFV stellen om niet personeel beschikbaar. 
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Verrichten wij als VRGZ nu al activiteiten op het terrein van het project. Kortom, is het 
opgenomen in de reguliere planning?  
Met belangrijke vitale partners en ministeries bestaan al jarenlang samenwerkingsafspraken. Dat heeft 
de afgelopen jaren onder andere geleid tot een aantal convenanten waar het algemeen bestuur mee 
heeft ingestemd: drinkwater, gas en elektriciteit, spoorwegen, waterschap & Rijkswaterstaat en 
defensie. Tevens zijn deze partijen verbonden aan de planvorming rondom regionaal risicoprofiel, 
regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan. 
Daarnaast is risicocommunicatie een onderwerp waarop wordt ingezet. Zo is duidelijke informatie 
terug te vinden op de website, tweets rondom de maandelijkse alarmeringstest, informatie rondom 
vaststellingstrajecten van rampbestrijdingsplannen. De afgelopen jaren is info met de inwoners 
gedeeld met behulp van de veiligheidswijzer, en langer geleden een folder over hoogwater. 
De veiligheidsregio heeft vorig jaar een continuïteitsplan opgesteld waarin gekeken is naar de eigen 
continuïteit, onafhankelijk van het crisistype dat ons treft. 
 
Heeft het project voor VRGZ wel of geen prioriteit en waarom? 
Het project heeft prioriteit. In maart 2015 zal het project Herijking Vitaal opgeleverd worden: een 
overzicht van de 22 vitale processen, een foto van de huidige situatie in Nederland en maatregelen 
die genomen moeten worden om robuustheid te vergroten. Dit uitkomst van dit project zorgt ervoor dat 
we nog eens kritisch naar de risicobeheersing en crisisbeheersing bij vitale sectoren moeten kijken. 
Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor cascade-effecten: uitval in één vitale sector die meteen 
gevolgen heeft voor andere vitale sectoren. 
 
Hoeveel capaciteit zetten wij daar nu op in? Kost de inzet voor het project naar verwachting 
meer of minder inzet? 
De acties die uit het project voortvloeien zijn niet aanvullend aan bestaande taken; het succesvol 
samenwerken bij continuïteit is een bestaande verantwoordelijkheid van veiligheidsregio’s, 
departementen en bedrijven. Er wordt zoveel mogelijk vanuit de bestaande capaciteit georganiseerd. 
Er zal wel extra in tijd geïnvesteerd moeten worden in  Daar waar er wel extra (incidentele) capaciteit 
noodzakelijk wordt geacht om bepaalde verbeteracties door te voeren, zal uitdrukkelijk moeten worden 
afgesproken hoe de verdeling van de kosten over de drie partijen en de financiering daarvan 
geschiedt. 
 
 
Advies: 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zal een actieve rol oppakken in de uitwerking van het project 
continuïteit van de samenleving. 


