Convenant programma Geo

Ondergetekenden:
1. De veiligheidsregio’s, vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitters van de
veiligheidsregio’s (hierna: veiligheidsregio);
2. Het Instituut Fysieke Veiligheid, vertegenwoordigd door de algemeen directeur (hierna:
IFV);

Overwegende dat:
> het Veiligheidsberaad op 12 juni 2015 na consultatie van de 25 besturen veiligheidsregio
heeft ingestemd met het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 20152020;
> bij die gelegenheid heeft besloten:
- dat het Veiligheidsberaad namens de veiligheidsregio’s optreedt als bestuurlijk
opdrachtgever;
- dat het Programmaoverleg Informatievoorziening optreedt als gedelegeerd
opdrachtgever;
- dat de rechtspersoon IFV optreedt als opdrachtnemer;
- dat een basisvoorziening Geo één van de zes prioriteiten is;
- op termijn de losse landelijke budgetten op basis van convenanten van de besturen
van de veiligheidsregio’s en het IFV samen te voegen tot een integraal budget
waarop veiligheidsregio’s gezamenlijk sturen;
> het Veiligheidsberaad op 18 maart 2016 na consultatie van de 25 besturen
veiligheidsregio heeft ingestemd met het programmaplan Geo;
> het programma Geo een belangrijk structureel en verbindend element is in de
samenwerking tussen veiligheidsregio’s en tussen veiligheidsregio’s en bronhouders,
medeoverheden en andere partijen;
> de veiligheidsregio’s zich conformeren aan het besluit van het Veiligheidsberaad van 18
maart 2016 over het programma Geo en dit willen bekrachtigen middels een convenant;

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Basisvoorziening Geo
a. Het leveren van landelijk uniforme geodata aan de veiligheidsregio’s vindt plaats via de
basisvoorziening Geo. Het programma Geo beheert deze voorziening en voert regie op
de doorontwikkeling.
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b. De basisvoorziening Geo is een permanente voorziening.
c. De basisvoorziening Geo wordt conform artikel 69 van de Wet veiligheidsregio’s
inbesteed bij het IFV.
d. De basisvoorziening Geo wordt beheerd in samenhang met andere gemeenschappelijke
voorzieningen van de veiligheidsregio’s zoals het LCMS en een landelijke ICTomgeving.

Artikel 2 Kosten
a. De totale landelijke programmakosten bedragen maximaal € 750.000 per jaar. Vanuit het
programma Netcentrisch Werken wordt jaarlijks € 100.000 bijgedragen.
b. De financiële bijdrage aan het programma Geo geldt vanaf 1 januari 2016.
c. Kostenverdeling tot en met 2020 is op basis van gelijke verdeling over de
veiligheidsregio’s.
d. Na 2020 (of zoveel eerder) wordt het programma Geo gefinancierd uit de vrijval die bij
het IFV ontstaat na aflossing van het aankoopbedrag van Han Dataport.
e. De totale landelijke programmakosten worden geïndexeerd op basis van de Bdur.

Artikel 3 Governance
a. Het Veiligheidsberaad treedt namens de veiligheidsregio’s op als bestuurlijk
opdrachtgever voor het programma Geo.
b. Het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad treedt op als opdrachtgever voor het
programma Geo en ziet binnen de gestelde kaders toe op de uitvoering van het
programma. De portefeuillehouder Informatievoorziening behartigt deze taak.
c. Het Programmaoverleg Informatievoorziening treedt op als gedelegeerd opdrachtgever
van het programma Geo en stuurt op de inhoudelijke uitvoering van het programma.
d. Het IFV treedt op als opdrachtnemer. Het IFV faciliteert en coördineert de uitvoering van
het programma.

Artikel 4 Evaluatie
a. Het programma Geo wordt in 2018 en 2020 geëvalueerd door het Dagelijks Bestuur van
het Veiligheidsberaad.

Artikel 5 Slotbepaling
a. Dit convenant is van toepassing op het basispakket uit bijlage 3 van het programmaplan
Geo. Voor afname van producten en diensten binnen het keuzepakket worden separate
afspraken gemaakt tussen een veiligheidsregio en het IFV.
b. Dit convenant wordt aangehaald als “Convenant programma Geo”.
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Ondertekening:
Voor akkoord, de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio

Groningen

Dhr. Den Oudsten

Fryslân

Dhr. Crone

Drenthe

Dhr. Bijl

IJsselland

Dhr. Meijer

Twente

Dhr. Van Veldhuizen

Noord- en Oost-Gelderland

Dhr. Berends

Gelderland-Midden

Dhr. Kaiser

Gelderland-Zuid

Dhr. Bruls
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Utrecht

Dhr. Van Zanen

Noord-Holland Noord

Dhr. Bruinooge

Zaanstreek Waterland

Mevr. Faber

Kennemerland

Dhr. Schneiders

Amsterdam Amstelland

Dhr. Van der Laan

Gooi en Vechtstreek

Dhr. Broertjes

Haaglanden

Dhr. Van Aartsen

Hollands Midden

Dhr. Lenferink

Rotterdam Rijnmond

Dhr. Aboutaleb

Zuid-Holland Zuid

Dhr. Brok
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Zeeland

Dhr. Lonink

Midden- en West-Brabant

Dhr. Noordanus

Brabant-Noord

Dhr. Rombouts

Brabant-Zuidoost

Dhr. Van Gijzel

Limburg-Noord

Dhr. Scholten

Zuid-Limburg

Mevr. Penn-te Strake

Flevoland

Dhr. Weerwind

Voor akkoord, de algemeen directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid

Dhr. Zaal
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