
Bijlage 6.Projectplan Bovenregionale Operationele Besluitvorming (BOB) 
 
Waar gaat het project over? 
Het eindresultaat van het project BOB is een beoefende en geïmplementeerde basisstructuur voor 
besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk incidenten. Bovenregionale besluitvorming heeft onder andere 
als doel om schaarse capaciteiten van bijvoorbeeld Defensie over regio’s te verdelen. Wat is de 
dreigingsanalyse in de getroffen regio’s, wat is de hulpvraag van regio’s, hoe weeg je prioriteiten 
tussen verschillende regio’s goed tegen elkaar af bij schaarste? Hoe verhoudt een landelijk besluit 
zich tot het bevoegd gezag in veiligheidsregio’s? Een besluitvormingsproces wordt uitgevoerd door 
een operationeel team waarin de verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Vraag is waar dat 
team aan moet voldoen, hoe je expertise en continuïteit borgt in een netcentrische omgeving. Kan 
deze rol bij een bestaande civiele of militaire kernstaf worden neergelegd? Dit kernteam kan zo model 
staan voor een voor “Landelijke Operationeel Besluitvormingsteam”. Een dergelijk team moet 
vakbekwaam en operationeel blijven, wat vraagt om bundeling van in het veld aanwezige kennis over 
opleiding, training en oefenen. Deze systematiek wordt in de praktijk getest in drie 
(simulatie)oefeningen, waarvan de scenario’s zijn geënt op drie strategische agenda projecten: ‘Water 
en Evacuatie’, ‘Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten’ en ‘Continuïteit van de 
samenleving’. 
 
Wat is het doel/ wat zijn de beoogde resultaten? 

 Beschrijving bovenregionale of landelijke operationele besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk, in 
nauwe aansluiting op regionale besluitvorming. 

 Beschrijving bestuurlijke legitimatie van landelijke besluitvorming. 

 Beschrijving model of nucleus voor “Landelijke Operationeel Besluitvormingsteam” in 
samenwerking met Ministeries van VenJ en Defensie. 

 Beschrijving meerjarig oefenplan om samen met regionale en nationale partners dit team 
adequaat getraind te houden. 

 Beoefenen van landelijke besluitvorming in enkele scenario-oefeningen of simulaties met als 
onderwerp hoogwater, stralingsincidenten en maatschappelijke continuïteit.  

 
 
Wat is het looptijd/fasering van het project? 
De doorlooptijd van het project is anderhalf jaar: 2015 en 2016. 
 
Hoeveel tijd/capaciteit vergt de inzet op het project? 
Landelijk wordt voor dit project twee dagen per week een secretaris ingezet. Veiligheidsregio’s, 
ministeries en IFV stellen om niet personeel beschikbaar. 
 
Verrichten wij als VRGZ nu al activiteiten op de terrein van het project. Kortom, zit het al in 
onze reguliere planning.  
Op dit moment is in de veiligheidsregio een Officier Veiligheidsregio (OVR) gedetacheerd die fungeert 
als aanspreekpunt voor defensiecapaciteiten tijdens crises en oefeningen. Daarnaast is de OVR 
betrokken bij oefeningen en het oefenbeleid en bij de regionale planvorming, veelal als lid van een 
multidisciplinaire werkgroep. Daarmee is de civiel militaire samenwerking tussen VRGZ en Defensie 
voldoende ingevuld. Het voorgestelde project overstijgt echter de scope van de veiligheidsregio. 
Hiermee is in de reguliere planning van de VRGZ nog geen rekening gehouden. 
 
Heeft het project voor VRGZ wel of geen prioriteit en waarom? 
Het project heeft prioriteit. Het is een concrete uitwerking van de verbetering van de samenwerking 
tussen veiligheidsregio’s onderling en tussen veiligheidsregio’s en Rijk tijdens een crisissituaties. Dit 
sluit aan bij de door de Bestuurlijke werkgroep ‘Bovenregionale samenwerking’ geconstateerde 
verbeterpunten. Het schept helderheid wat de VRGZ kan en mag verwachten van Defensie en LOCC 
in geval van een bovenregionale ramp of crisis. 
  



 
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 sluiten aan op bestaande taken; het succesvol samenwerken 
met Defensie is immers een bestaande verantwoordelijkheid van veiligheidsregio’s en departementen. 
Vanuit het project BOB wordt zoveel mogelijk aangesloten op de projecten en activiteiten die reeds 
lopen op het gebied van samenwerking tussen veiligheidsregio’s en Defensie. Het project BOB gaat 
diverse veiligheidsregio’s benaderen om mee te denken en te ontwerpen aan de landelijke 
operationele besluitvorming. Ook de VRGZ kan worden benaderd om denkkracht te leveren. De 
gevraagde capaciteit die daarmee gepaard gaat, zal zich naar verwachting beperken tot enkele 
werkdagen. 
 
Advies: 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zal een actieve rol oppakken indien het project de VRGZ daarvoor 
benadert. De resultaten van het project zullen worden geïmplementeerd in de crisisorganisatie van 
Gelderland-Zuid. 


