
 
 
 
 

 
Agendapunt 5 

Onderwerp Samenwerkingsconvenant VRGZ en Omroep Gelderland 

Datum 23 september 2021 

Aan Algemeen Bestuur VRGZ 

Van Dagelijks Bestuur 

E-mailadres bevolkingszorg@vrgz.nl 

 

 

  Adviesnota 

Beslispunten 

1. Instemmen met het onderliggende samenwerkingsconvenant tussen de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid en Omroep Gelderland 

2. Per 1 december 2021 intrekken van het oude convenant voor de calamiteitenzender d.d. 6 juli 
2009 

 

Inleiding 

In januari 2010 is door het toenmalige Ministerie van BZK een modelconvenant calamiteitenzender 
opgesteld ten behoeve van provincies, veiligheidsregio’s en regionale omroepen. Dit model was toen 
grotendeels gebaseerd op het convenant uit Gelderland. Veiligheidsregio’s hebben op basis van dit 
model afspraken gemaakt met hun regionale omroep over de instelling van de radiozender van de 
regionale omroep als calamiteitenzender, de procedure hiertoe en de onderlinge communicatie.  
 
Sinds 2010 hebben de ontwikkelingen op het gebied van crisiscommunicatie niet stilgestaan. Was de 
calamiteitenzender (radio) in het verleden nog één van de belangrijkste instrumenten van de 
burgemeester om de bevolking te waarschuwen en te informeren ex. artikel 10 en 11 van het Besluit 
Informatie inzake rampen en crisis. De afgelopen jaren zien we dat we als overheid steeds beter in 
staat zijn om via onze eigen communicatiemiddelen de bevolking te bereiken en via NL-Alert te 
waarschuwen over levens- en gezondheidsbedreigende situaties.  
 
In een gesprek met de Stichting Regionale Publieke Omroepen hebben we (afvaardiging NCTV en 
veiligheidsregio’s) geconstateerd dat we als overheid gebaat zijn bij berichtgeving door de publieke 
(regionale) omroep. Er moet een mediakanaal zijn dat berichtgeving doet en goede contacten heeft 
met de woordvoerder en crisiscommunicatie organisatie van de Rijksoverheid en/of de 
veiligheidsregio. Derhalve is in overleg besloten om het huidige modelconvenant calamiteitenzender 
om te bouwen naar een nieuw landelijk model samenwerkingsconvenant, waarin naast afspraken over 
de inzet als calamiteitenzender ook afspraken worden gemaakt over bereikbaarheid, 
informatievoorziening, afstemming, samenwerking, oefenen en evalueren. Het landelijk model 
samenwerkingsconvenant is in december 2019 vastgesteld door het Landelijk netwerk bevolkingszorg.  
 
In overleg met de portefeuillehouder calamiteiten bij Omroep Gelderland is het convenant 
doorgenomen en zijn voor de regio Gelderland-Zuid afspraken gemaakt zoals opgenomen in de 
actielijst in bijlage 1.  
 

Beoogd effect 



• Betrouwbare en tijdige informatievoorziening naar onze inwoners tijdens rampen en crisis, waarbij 
wordt aangesloten bij de maatschappelijke informatiebehoefte. 

• Het via Radio Gelderland als calamiteitenzender verstrekken van informatie aan de bevolking, 
door of namens het bevoegde gezag, over een (dreigende) ramp en de te nemen maatregelen. 

 
 

Argumenten 

Landelijk model samenwerkingsconvenant, regionale invulling 
Het landelijk model samenwerkingsconvenant is afgestemd met de landelijke vakgroep 
crisiscommunicatie, het landelijk netwerk bevolkingszorg en het overleg regionale omroepen. De 
veiligheidsregio en de regionale omroep zijn verantwoordelijk voor de verder invulling van het 
convenant en de bijbehorende actielijst. Besluitvorming over het convenant en ondertekening van het 
convenant vindt derhalve plaats op regionaal niveau. Met de 3 Gelderse veiligheidsregio’s zijn 
afspraken gemaakt over het moment van inwerkingtreding van het nieuwe convenant en het intrekken 
van het oude convenant per 1 december 2021.  
 
Wettelijke bepalingen calamiteitenzender 
In artikel 6.26, eerste lid, van de mediawet 2008 is opgenomen dat de Minister-President in geval van 
een (dreigend) gevaar voor de openbare veiligheid of volksgezondheid de uitzending van een 
radioprogramma van een regionale omroep kan onderbreken om het publiek te alarmeren en/of te 
waarschuwen of instrueren, 
 
Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd is het Uitvoeringsbesluit ex. Artikel 173 Mediawet (dit 
artikel is vervallen en vervangen door 6:26 Mediawet, maar de regeling geldt nog steeds). Artikel 3, 2e 
lid van het uitvoeringsbesluit bepaalt dat de burgemeester bevoegd is, namens de Minister-President, 
Minister van Algemene zaken, de uitzending te onderbreken. Dus mocht het nodig zijn om de 
regionale omroep als calamiteitenzender in te zetten, dan is dit juridisch dus nog steeds mogelijk. Het 
mandaat tot het inzetten van de regionale omroep als calamiteitenzender is eerder door uw bestuur 
verleend aan de operationeel leider/ adviseur gevaarlijke stoffen (bij activeren WAS) en de algemeen 
commandant crisiscommunicatie.  
 

Kanttekeningen 

Aanvullend op de formulering van artikel 4, lid 2 wordt nader bezien of en op welke wijze in concrete 
situaties aanvullend op de regionale omroep of op andere wijze dan de regionale omroep kan worden 
voorzien in de informatievoorziening (m.a.w.: een gegarandeerde voorkeurspositie voor Omroep 
Gelderland kan niet aan de orde zijn).  Het gebruik van sociale media en andere vormen van 
communicatiemiddelen vindt steeds meer plaats. 
 
 

Financiën 

 Nee  

 Ja Bedrag:   

 

Wijze van dekking: Jarenlang was de financiering van de regionale omroep een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Rijk en Provincie. Regionale omroepen krijgen 
sinds 20141 een financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid op basis van artikel 4a van het 
Mediabesluit 20182. Iedere regionale publieke omroep krijgt een percentage van een totaal 
budget (rijksmediabijdrage) dat beschikbaar is voor regionale publieke media-instellingen 
(rpmi’s).  

Medezeggenschap 

N.v.t.  
 

Communicatie 

Na vaststelling van het convenant worden de betrokken partijen en piketgroepen hierover 
geïnformeerd. Daarnaast zal vaststelling van het convenant worden bekendgemaakt in Multinieuws, 

 
1 Voor 2014 ontvingen regionale omroepen subsidie vanuit hun Provincie. Om die reden is de provincie in veel (oude) 

convenanten medeondertekenaar van het convenant.  
2 https://www.stichtingrpo.nl/financiering/ 

https://www.stichtingrpo.nl/financiering/


de bestuurlijke nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  
 

Uitvoering 

Na vaststelling van het convenant dienen enkele procedures te worden aangepast of zijn inmiddels 
aangepast: 

- Procedure gebruik WAS VRGZ  
- WAS werkwijze Meldkamer Arnhem Nijmegen 
- Inzetprocedure calamiteitenzender Omroep Gelderland, handboek crisiscommunicatie/ 

Crisisconnect App 

 


