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Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen
veiligheidsregio Groningen, regiopolitie
Groningen en Nederlandse Aardolie Maatschappij
B.V.

Partijen

a.

De veiligheidsregio Groningen, vertegenwoordigd door de Voorzitter bestuurscommissie
Regionale brandweer en GHOR alsmede Voorzitter Samenwerkingsbestuur Crisisbeheersing
de heer Dr. J.P. Rehwinkel, hierna te noemen "Veiligheidsregio";

B. Het regiopolitie Groningen, vertegenwoordigd door de korpsbeheerder regiopolitle
Groningen de heer Dr. J.P Rehwinkel, hierna te noemen "Politie";
C. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V,, vertegenwoordigd door de Adjunct
directeur, de heer dr. B.J. Botter, hierna te noemen "NAM";

Overwegende, dat
-

Veiligheidsregio's verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding op en bestrijding
van rampen en crises en hiervoor afspraken moeten maken met crisispartners;

-

het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de organisatie van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing welke wordt vastgelegd In het regionaal
crisisplan en waarin tevens de afspraken met crisispartners over risico- en
crisisbeheersing worden opgenomen;

-

de Politie in het kader van risico- en crisisbeheersing verantwoordelijk is voor de
(uitvoering van) Politieprocessen binnen de rampbestrijding en crisisbeheersing,
alsmede taken en verantwoordelijkheden heeft rondom bescherming vitale
infrastructuur ten tijde van alertering;

-

het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb) in zichzelf buiten de reikwijdte
van het Convenant valt en afspraken in dit kader met de ondertekening van het
Convenant dan ook niet wijzigen,

-

de NAM geen deel uitmaakt van de energiebedrijven In het wetgevingstraject van
de Wet Velligheidsregio°s die benoemd zijn tot crisispartner van de
Veiligheidsregio°s ';

-

het belang van de NAM voor de energievoorziening in Nederland groot is en het
daarom wenselijk is dat de Veiligheidsregio Groningen de NAM betrekt bij de
afspraken die zijn gemaakt die met crisispartners in de energiesector;

-

afstemming en samenwerking tussen de Veiligheidsreglo, Politie en de NAM van
cruciaal belang zijn om te komen tot een adequate crisispreparatie, respons en
nazorg in relatie tot (dreigende) verstoring of uitval van gas of elektriciteit;

' Wet Veiligheidsregio's - Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 31 117, nr. 3,
p. 37

3

-

bij het inventariseren van de onderhavige risico's een a//-hazards-approach2 zal
worden gevolgd;

-

partijen het wenselijk achten om gezamenlijk afspraken te maken met betrekking
tot rampen en crises gerelateerd aan (dreigende) verstoring van levering van gas,
zonder elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, dan wel de
wettelijke basis daarvoor, te willen beïnvloeden of over te nemen;

-

partijen afspraken met betrekking tot de voornoemde samenwerking willen
vastleggen in een Convenant;

-

bij een landelijke ramp of crisis de landelijke crisisorganisatie in werking treedt,
waarover in dit Convenant geen afspraken zijn opgenomen;

-

een regiospecifieke actielijst deel uitmaakt van het Convenant, waarin door de
partijen uit te voeren acties zIjn opgenomen;

-

ten behoeve van de borging van de afgeronde actiepunten deze geoperationaliseerd worden in de dagelijkse bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van
partijen;

Spreken partijen met elkaar af:

Akmnmn
Artikel 1

Uitgangspunt
Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen Inspannen om de
samenwerking tot een succes te maken. Partijen werken samen om de
risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing bij (dreigende)
calamiteiten gerelateerd aan de productie van gas te optimaliseren en te
operationaliseren,

Artikel 2

Doelen
partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en
komen tot daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing en
(voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing bij
(dreigende) calamiteiten gerelateerd aan de productie van gas.
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Inzake risicoen crisisbeheersing blijven ongewijzigd en worden door het Convenant niet
beïnvloed. Reeds bestaande convenanten en afspraken blijven bestaan,
tenzij expliciet besloten wordt dat zij vervallen,

Artikel 3

Citeertitel
Convenant inzake de samenwerking tussen Velllgheidsregb Groningen,
Regiopolitie Groningen en Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. met
betrekking tot risico- en crisisbeheersing in de regio Groningen.

' Het kenmerk van de a//-hazards-approach is dat de verschillende typen mogelijke verstoringen, zoals
technisch falen, menselijke fouten, calamiteiten, natuurrampen en moedwillige verstoring, in hun onderlinge
samenhang bekeken worden.
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Artikel 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De ministers van ELI en V&J, de NAM en de Veiligheidsregio en regiopolitie
hebben (wettelijke) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die
met dit Convenant ongewijzigd blijven.

Artikel 5

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
-

bekijken partijen gezamenlijk de risico's in de regio gerelateerd aan de
productie van gas. De Veiligheidsregio verwerkt deze analyse In het
regionale Risicoprofiel.

-

maken NAM en de regiopolitie afspraken omtrent de bewaking en
beveiliging van in de regio gelegen kwetsbare objecten.

csun!nynkm
Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Risicocommunicatie ("koude fase")
-

Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de
bevolking (burgers, bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft
over de risico's, voorbereidende en preventieve maatregelen
aangaande (dreigende) calamiteiten gerelateerd aan de productie van
gas binnen de Veiligheidsregio.

-

De NAM levert inhoudelijke informatie ten behoeve van de
risicocommunicatie door de Velligheidsregio;

Crisiscommunicatie ("warme fase")
-

Zolang het openbaar bestuur nog niet betrokken Is bij het Incident
draagt de NAM zorg voor de communicatie.

-

De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt
verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp
of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te
volgen gedragslijn. De Veiligheidsregio speelt hierbij een ondersteunende rol. De NAM levert Inhoudelijke informatie,

-

Bij een gasgerelateerd Incident met een bovenlokaal karakter vindt
afstemming plaats tussen de VelHgheidsreglo en de NAM over (het
voorbereiden van) de crisiscommunicatie.

-

In geval van (terreur)drelglng wordt voorlichting en communicatie
afgestemd met de verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten.

Melding en alarmering
-

partijen maken afspraken over bereikbaarheid ten behoeve van
alarmering en melding.

-

Alarmering en melding van en naar partijen vindt plaats via de
(gemeenschappelijke) meldkamer In de Veiligheidsregio en de centrale
meldkamer van de NAM.

Noodcommunicatie
-

Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten
aanzien van noodcommunicatie.
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Artikel 10

Afstemming planvorming
- Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande
plannen voor de risico- en crisisbeheersing, op of gerelateerd aan het
terrein van gas- of olie, betrekken en informeren partijen elkaar,
- De NAM wordt door de Veiligheidsregio benaderd om een bijdrage te
leveren aan het risicoproflel van de Veiligheidsregio.

Artikel 11

Vertegenwoordiging regulier overleg ("koude fase")
- Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging In elkaars
overlegstructuren teneinde de samenwerking te bevorderen.

Artikel 12

Opleiden, trainen en oefenen
- Partijen maken capaciteit vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen van
scenario°s ten behoeve van opleiden, trainen en oefenen, het
voorbereiden en evalueren van oefeningen en het implementeren van
de verbeterpunten,
- partijen organiseren oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig
oefenbeleid en de planning hiervan op elkaar af,

Artikel 13

Participatie crisisteams ("warme fase")
- Liaisons van de NAM maken desgevraagd deel uit van de operationele
en bestuurlijke overlegstructuren van de Veiligheidsregio°s.
- In overleg met betrokken partijen kan in voorkomende gevallen de
werkwijze en het uitbrengen van liaisons anders worden georganiseerd,
waaronder het desgevraagd afvaardigen van een liaison van de
Veiligheidsregio naar het crisisteam van de NAM.

Artikel 14

Regiogrensoverschrijdend incident
- In geval van een regiogrensoverschrijdend Incident, waarbij meerdere
Veiligheidsregio°s betrokken zIjn, organiseert de bronregio, Indien
gewenst, voor de NAM één aanspreek- en coördinatiepunt vanuit de
verschillende Veiligheidsregio°s.
- Bij een landelijke ramp of crisis treedt de landelljke crisisorganisatie In
werking, waarover In dit Convenant geen afspraken zijn opgenomen,

yeulgh!üd
Artikel 15

Veiligheidsmaatregelen
-

Partijen houden zich over en weer aan de van toepassing zijnde
(wettelijke) veiligheidsmaatregelen en richtlijnen.

-

partijen maken afspraken over de te hanteren veiligheidsprocedures en
maken daarbij gebruik van reeds bestaande landelijk gehanteerde
protocollen of richtlijnen.

-

In geval men niet bekend is met de te hanteren protocollen of richtlijnen
vindt overleg plaats met de betrokken partij over de te nemen
maatregelen.
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Artikel 16

Artikel 17

werkwijze en informatievoorziening
- Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen
die voor de samenwerking van belang kunnen zijn, daarbij rekening
houdend met de mogelijke vertrouwelijkheid van informatie.
-

partijen zorgen ervoor dat de andere Convenantpartijen te allen tijde
over de juiste (bereikbaarheid)gegevens kunnen beschikken en dragen
zorg voor goed beheer van de aan hen verstrekte gegevens.

-

Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden
informatie uit en maken hier afspraken over,

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
- Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit
Convenant wordt een actielijst opgenomen. Deze actielijst is een
dynamisch en regiospecifiek document en wordt jaarlijks geactualiseerd
middels een gezamenlijk overleg tussen (de vertegenwoordigers van
de) directies van de partijen, Daar waar partijen het nodig achten, zal
de actielijst worden aangepast.
-

De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de
actielijst.

-

Als bijlage is de actielijst bijgevoegd. De lndellng van de actielijst is
consistent met de artikelgewijze Indeling van het Convenant.

Artikel 18

Kosten
partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van
de afspraken uit dit Convenant, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 20

Inwerkingtreding en looptijd
- Dit Convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit
document genoemde partijen en geldt voor onbepaalde tijd.
- Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de
actualiteitswaarde van het Convenant door de partijen beoordeeld.

Artikel 21

Beheer
- Het Veiligheidsbureau Groningen draagt zorg voor het beheer van het
Convenant.

Artikel 22

wijziging of beëindiging
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in
de afspraken binnen de actielijst, treden de partijen hiertoe met elkaar
In overleg.
- Iedere partij kan de In dit Convenant gemaakt afspraken beëindigen. Zij
doet dit middels een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de
andere partijen, waarna de partijen met elkaar in overleg treden.
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Ondertekening

Aldus overeengekomen en getekend te Groningen op 23 februari 2012

Vei gµeidsregio Groningen

Reg"o qlitie Groningen
l

-1\^ "\_,- "
Vo r iÉter Veiligheidsbestuur

"
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s eheerder

Nederlandse Aardolie Maatschappij
B.V..

(i . '"Z '
"
G
Adjunct Directeur NAM
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Bijlage: Actielijst
Behorend bjj het Convenant van 23 februari 2012, tussen Ve///ghe/dsreg/o Groningen,
Regiopolitie Groningen en NAM.

Inleiding
In het Convenant zijn artikelsgewijs zaken overeen gekomen en vastgelegd voor de
toekomst, welke als actiepunten, congruent aan de artikelen In het Convenant, nader zijn
uitgewerkt. Dit document voorziet In de realisatie van die actiepunten.

Art.

Actiepunt

Art 2

Doelen
Door partijen wordt bij zowel de Veiligheidsregio als de
NAM een workshop of presentatie georganiseerd, met als
doel het delen en uitwisselen van kennis over de crisisorganisatie van de partijen. Op verzoek kan een bezoek
aan de meldkamer Noord Nederland worden
qeorqaniseerd.
Risicobeheersing
· De Veiligheidsregio vraagt de NAM om informatie ten
behoeve van de update van het regionaal Risicoprofiel.
De NAM stelt deze informatie actief beschikbaar.
· NAM en de Politie hebben in de alerterlngsregeling
aparte afspraken gemaakt omtrent de bewaking en
beveiliging van In de regio gelegen kwetsbare
objecten.
Risicocommun icatie
Risicocommunicatie heeft als doel de bewustwording en
zelfredzaamheid van particulieren, bedrijven en
instellingen te bevorderen. De NAM en de velHgheldsreglo
hebben hierin een zelfstandige taak.
Crisiscommunicatie
Crisiscommunicatie heeft al doel betrokkenen bij een
crisis te Informeren en een handelingsperspectief te
bieden. De volgende afspraken worden vastgelegd:
· Inhoudelijke boodschappen worden door de NAM en
de veiligheidsregio onderling afgestemd.
· De NAM communiceert over de technische aspecten
van het incident, de velligheidsregio communiceert
over veiligheid en openbare orde.
· De Veiligheidsregio organiseert een bijeenkomst voor
de betrokken communicatiemedewerkers om kennis te
maken en afspraken nader op te stellen.
Noodcommunicatie
Over noodcommunicatie worden de volgende afspraken
vastgelegd:
· De NAM en de Velligheidsregio maken in geval van
uitvallen van telefoonverkeer gebruik van de nationale
communlcatievoorzleninq (opvolger Noodnet)
Afstemming planvorming
Partijen geven op de volgende wIjze Invulling aan de in
het Convenant opgenomen afspraken:
· Partijen wisselen hun belangrijkste
calamiteitenplannen uit,

Art 5

Art 6

Art 7

Art 9

Art 10

Tijdpadl
deadline

Eigenaar

Tijdens
de netwerkdag
februari
2012

VRG
NAM

q1 2013

NAM

n.v.t.

NAM

Q2 2012

VRG

Q2 2012

VRG
NAM

Q2 2012

VRG
NAM
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Art 11

Art 12

Art 13

Art 14

Art 16

Art 17

Vertegenwoordiging regulier overleg (koude fase)
Partijen nodigen elkaar uit voor de volgende
overlegstructuren:
· Incidenteel kan de NAM worden uitgenodigd voor een
thematisch overleg van de regiegroep
crisismanagement Groningen.
Opleiden, trainen en oefenen
Over opleidingen, trainingen en oefeningen worden de
volgende afspraken vastgelegd:
· De NAM wordt tijdig betrokken bij de ontwikkeling van
het oefenjaarplan van de veiligheidsregio om diens
oefenwensen te bespreken.
· Voor vertegenwoordigers van de NAM bestaat de
gelegenheid om mee te kijken in oefeningen of deel te
nemen als tegenspel.
· jaarlijks wordt een netwerkbijeenkomst
qeorqaniseerd.
Participatie crisisteams (warme fase)
VelHgheidsregio en de NAM maken de volgende afspraken
over deelname van liaisons aan operationele en
bestuurlijke overlegstructuren
· De NAM levert op verzoek van de veiligheidsregio's
liaisons voor het COPI, het ROT en het beleidsteam,
· De veiligheidsregio voorziet in goed ingerichte
werkplekken, toegang en facilitaire ondersteuning
voor de liaisons van de NAM.
Regiogrens overstijgende incidenten
· Bij regiogrensoverschrijdende incidenten geldt als
uitgangspunt dat de "bronregio" het aanspreek- en
coördinatiepunt naar de NAM vormt,
· De Velllgheidsregio wIsselt haar Risicoprofiel uit met
buurregio's.
Werkwijze en informatievoorziening
De volgende afspraken over het uitwisselen van
(vertrouwelijke) informatie worden vastgelegd:
· De NAM levert op verzoek kaartmateriaal van een door
een incident getroffen gebied of installatie.
· De veiligheidsregio betrekt de NAM bij de netcentrische
werkwijze.
· De veiligheidsregio en de NAM wisselen relevante
informatie uit voor het evalueren van incidenten,
· Alle over en weer verstrekte informatie is vertrouwelijk
en alleen bestemd voor gebruik binnen de hulpdiensten
van de regio.
Uitwerkingsvoorstellen
Ieder jaar In de maand mei zal de actielijst onderwerp
van gesprek zijn bij een gezamenlijk overleg tussen (de
vertegenwoordigers van de) directies van de partijen.
Daar waar partijen dat nodig achten, wordt de actielijst
aangepast.

Q2 2012

VRG

Q2 2012

VRG

Q2 2012

NAM

Q2 2012

VRG

Q3 2012

VRG

Q2 2012

VRG

Q2 2012
NAM
VRG
VRG
NAM
VRG
NAM

Q2 2012

VRG
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