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Veiligheidsbureau

Korte inhoud:
De (landelijke) Raad van Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) heeft begin 2017 het landelijk
modelconvenant Nationale Politie, Veiligheidsregio en Openbaar Ministerie vastgesteld. Dit landelijk
model is voor de veiligheidsregio’s in Nederland de basis voor het maken van regionale afspraken
met de Landelijke Politie en het Openbaar Ministerie, zoals in artikel 19 van de Wet veiligheidsregio’s
is bepaald :
‘Het bestuur van de Veiligheidsregio, de korpschef en de hoofdofficier van justitie, bedoeld in
artikel 12, eerste lid, sluiten een convenant met het oog op de samenwerking bij branden,
rampen en crises. Een convenant dat betrekking heeft op de door de Koninklijke
marechaussee uitgeoefende politietaak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, van de
Politiewet 2012, wordt gesloten met Onze Minister van Defensie.’
‘Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, de
informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de
operationele prestaties van de politie bij rampen en crises.’
Het doel van dit 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 omvat zowel de koude als de warme fase van de crisisbeheersing en schenkt tevens
aandacht aan risicogerichtheid. Het convenant richt zich op de vakinhoud, maar bevat afspraken ten
aanzien van de inrichting van de crisisorganisatie/structuur die nodig is. Bij structuur ligt de focus
meer op het landelijke en bij de inhoud meer op de lokale invulling.
De samenwerking met de crisispartners in Oost – 5 verband (= de vijf veiligheidsregio’s in Overijssel
en Gelderland) krijgt de laatste tijd steeds meer vorm. De vertaling van het landelijk model naar het
regionaal convenant is dan ook in onderlinge samenwerking met de oostelijke veiligheidsregio’s tot
stand gekomen. Daarbij is wel zoveel mogelijk vastgehouden aan de tekst van het modelconvenant.
Naast uniformiteit op landelijk niveau door de besluitvorming binnen de Raad van Directeuren
Veiligheidsregio wordt ook vergaande uniformiteit gerealiseerd op regionaal niveau tussen de
verschillende organisaties. Ook is afgesproken om bij de besluitvorming binnen de vijf
veiligheidsregio’s in Oost-Nederland gebruik te maken van dezelfde onderhavige oplegnotitie.
Beslispunten

Instemmen met het ‘Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio´s, Politie en
Openbaar Ministerie in Oost-Nederland’.
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