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Adviesnota
Beslispunten
1. Kennisneming van de notitie “Programma Geo” Versie:09.9, 25 november 2015 en het Projectplan
Informatieveiligheid””Versie:0.9.9, 25 november 2016.
2. Vaststelling van de bijgevoegde concept-brief
Inleiding
In twee afzonderlijke brieven vraagt de voorzitter van het Veiligheidsberaad mevr. G. Faber voor 1
februari 2016 een reactie op het bijgevoegde “Programmaplan Geo” en het Projectplan
Informatieveiligheid.

Het VRGZ-bestuur heeft reeds in juni 2015 besloten dat zij op hoofdlijnen instemt met het
(totaal)programma Informatievoorziening.
In dit plan zijn voor de jaren 2015 tot 2020 de volgende zes prioriteiten benoemd die aansluiten
aan de thema’s die in de strategische agenda worden genoemd:
-Basisvoorziening Geo
-Landelijke ICT-voorziening
-Landelijke kernregistraties
-Gemeenschappelijke applicaties
-Business intelligence (informatiegestuurd werken)
-Informatieveiligheid (cybersecurity)
Geo en Informatieveiligheid zijn twee van de zes prioriteiten.
Het VRGZ-bestuur heeft bij de goedkeuring als randvoorwaarde gesteld , dat zij een afweging wil
maken tussen de uitgewerkte businesscases van de zes prioriteiten om te komen tot goede
besluitvorming. Niet elke prioriteit is van even groot belang c.q. opportuun.
Daaropvolgend is bij de vaststelling van het programmaplan Informatievoorziening in juni 2015 door
het Veiligheidsberaad besloten dat de zes prioriteiten elk nader worden uitgewerkt in businesscases
en door het Veiligheidsberaad ter consultatie worden voorgelegd aan de besturen van de
veiligheidsregio’s.
Voor de programma’s Geo en Informatieveiligheid liggen nu uitgewerkte plannen voor ter
besluitvorming.
Beoogd effect
Het Geo-plan beoogt de volgende effecten:




Landelijke geografische gegevens worden efficiënter beschikbaar gesteld en beheerd.
Het programma zal de veiligheidsregio’s vertegenwoordigen en als loket dienen richting o.a.
bronhouders van geografische gegevens.
Het programma zal waar nodig landelijk advies geven over de implementatie en gebruik van





deze geografische gegevens
De gegevens (data) van het programma Geo zijn toepasbaar binnen veel processen van de
veiligheidsregio zoals operationele voorbereiding, planvorming, crisisbeheersing , etc.
Het programmaplan Geo ontzorgt de regio's (voor een deel) op het gebied van geografische
gegevens, zorgt voor standaardisatie en landelijke afspraken.
Het programmaplan zorgt voor minder meerkosten, door samen te werken op landelijk niveau.

Het Projectplan informatieveiligheid beoogt:
 Ondersteuning te leveren voor het monitoren van en te rapporteren over de voortgang van de
regio’s op het gebied van informatie veiligheid
 Ondersteuning van de regio’s door het ontwikkelen van standaarden, uitwisselen van kennis
en practices, bewustwording en training.

Kanttekeningen
Het organiseren en implementeren van een goed werkend informatievoorziening is en blijft een
verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s. Het GEO-programma ondersteund de regio’s hierbij en
geeft waar nodig adviezen. De inbreng van de regio’s is onmisbaar in het programma en bij de
implementatie en het gebruik van de gegevens. Rekening wordt gehouden met ongeveer 150 uur.
Inhoudelijk gezien profiteert VRGZ van het programma Geo aangezien op regionaal niveau nog niet
veel ontwikkelingen op dit gebied zijn ingezet. Echter door de gevraagde structurele financiering van €
26.000,-- is het raadzaam alle zes projecten integraal, inhoudelijk en financieel, te beoordelen.
Wat betreft de nog vanuit het programmaplan Informatievoorziening te verwachten kosten kan worden
opgemerkt dat alleen voor het thema landelijke infrastructuur nog kosten worden verwacht. De andere
(drie) thema’s zijn onderdeel of aandachtspunten/randvoorwaarden van andere trajecten
Aangezien het thema infrastructuur nog in een verkennend stadium verkeerd en deze trajecten
onnodig zou vertragen is ervoor gekozen, in overleg met de landelijke netwerken IM en ICT, om het
thema Geo en Informatieveiligheid toch eerder ter behandeling voor te leggen.
Met het “Geo-voorstel” wordt rekening gehouden dat alle regio’s financieel meedoen. Drie regio’s
(Twente, IJsselland, Rotterdam-Rijnmond) worden voor drie jaar financieel gecompenseerd, omdat zij
zelf het verst zijn met het vergaren, bewerken en beheren en gebruik van Geo. In het voorstel wordt
aangegeven dat zij voor 50 % worden gecompenseerd.
Het organiseren en implementeren van een goed informatieveiligheid is en blijft een
verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s. De regio’s zullen zelf de meeste inspanning moeten
verrichten op de terreinen van beleid en implementatie. Dit wordt versterkt door veranderende
wetgeving die meer aandacht vragen voor gegevensverwerking, voorkomen van uitval van
bedrijfsprocessen en onderlinge afhankelijkheid met andere organisaties.
Zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau wordt binnen VRGZ aandacht gegeven aan
informatieveiligheid. Bij de VRGZ is een informatieadviseur en netwerkbeheerder momenteel in
opleiding om de noodzakelijk activiteiten in te vullen. Dit betreft de operationele en tactische invulling
op het terrein van ICT en IM. Bij de uitwerking hiervan zal samen met het management vorm worden
gegeven aan de implementatie.
Financiën
Nee
Bedrag tbv Geo: ca € 26.000,--/jaar per veiligheidsregio, als alle regio’s meedoen
Ja
Wijze van dekking Geo:
Transparantie over de kosten; Op pagina 26 worden de totale projectkosten gegeven €
750.000,--. Daarvan is € 700.000,-- voor personele kosten.
Het niveau van de lasten lijkt hoog. Dit zou nog eens kritisch tegen het licht gehouden
kunnen worden.
Bij het IFV werken reeds medewerkers die voor een deel bezig zijn op dit terrein. De

kosten hiervoor zijn dus al in de IFV-begroting geraamd. Wat zijn de inverdieneffecten bij
het IFV?
In het voorstel staat dat een bijdrage wordt gevraagd van € 26.000,--. Op basis van een
gelijke verdeling van de kosten. De definitieve verdeelsleutel wordt bepaald door het
Veiligheidsberaad. Dit druist in tegen het zelfstandig financieel budgetrecht van elke
veiligheidsregio.
informatieveiligheid
Bedrag: ca € 120.281,-- landelijke kosten per jaar. Het project duurt drie jaar, totale kosten €
300.702,-Wijze van dekking:
In de brief van de voorzitter van het Veiligheidsberaad wordt aangegeven dat voor 2016 het
werkbudget Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad wordt aangesproken.
Voor de jaren 2017 en 2018 wordt bekeken of beroep kan worden gedaan op het algemene
werkbudget voor het Veiligheidsberaad.

Procedurevoorstel
Op 18 februari 2016 bespreking in Algemeen Bestuur VRGZ van de concept-reactie die daarna wordt
verstuurd naar het Veiligheidsberaad.

