Position Paper
Inventarisatie stand van zaken over de convenanten tussen
drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s
Tijdens het AO Nationale Veiligheid van 25 september jl. zijn vragen gesteld over de samenwerking
tussen de drinkwaterbedrijven en de veiligheidsregio’s. Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer
toegezegd om haar voor de begrotingsbehandeling te informeren over de stand van zaken van de
samenwerkingsconvenanten. Hiertoe is bij de 25 veiligheidsregio’s en - via Vewin - bij de 10
drinkwaterbedrijven een vragenlijst uitgezet.
In de brief van 21 november jl. meldt minister Opstelten dat de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s
en drinkwaterbedrijven in de meeste gevallen formeel geborgd is middels een convenant. De volgende
stap is feitelijke samenwerking, ofwel, daadwerkelijke implementatie en naleving van de gemaakte
afspraken. Opstelten erkent dat de samenwerking in de praktijk versterkt moet worden. Vewin is blij met
deze onderkenning. Ook is Vewin blij met de bevestiging dat veiligheidsregio’s taken en
verantwoordelijkheden hebben richting drinkwaterbedrijven, zoals tijdige alarmering bij bijvoorbeeld
incidenten met gevaarlijke stoffen maar ook het leveren van bijstand bij de inzet van nooddrinkwater.
Om de samenwerking in de praktijk te versterken, wordt het traject ‘Continuïteit van de samenleving’
genoemd; een gezamenlijk traject van VenJ en het Veiligheidsberaad dat begin 2015 van start gaat en
een doorlooptijd heeft van twee jaar. Het traject is erop gericht om tot een eenduidige rolopvatting van
veiligheidsregio’s in relatie tot het Rijk en vitale partners te komen. Daarnaast wordt per veiligheidsregio
een actieplan opgesteld om de samenwerking tussen partijen te verstreken, o.a. op het gebied van
opleiden, oefenen en trainen; alarmering; informatievoorziening en crisiscommunicatie. Minister Opstelten
zegt toe dat hij het belang van samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven bij het
Veiligheidsberaad zal onderstrepen en aandacht vraagt voor tijdige alarmering en een eenduidige lijn van
de veiligheidsregio’s bij het verlenen van toegang aan vitale partners tot LCMS.
Vewin ondersteunt de totstandkoming van een eenduidige rolopvatting van de veiligheidsregio’s.
Belangrijke punten hierbij zijn de concretisering van hun rol en taak bij de inzet van nooddrinkwater en
hun alarmeringstaak richting drinkwaterbedrijven. Een kanttekening van Vewin is dat er in dit traject geen
nadere actieplannen per regio moeten worden opgesteld maar er centraal gestuurd wordt op directe
implementatie, uitoefening en onderhoud van de afspraken uit het samenwerkingsconvenant dat in 2010
bestuurlijk is vastgesteld door het Veiligheidsberaad en het Vewin-Bestuur. Eén van de afspraken uit dat
convenant is dat partijen volgens de netcentrische wijze van informatievoorziening werken en dat
drinkwaterbedrijven toegang krijgen tot LCMS. Vewin is blij met bovenstaande toezegging van de
minister. Met deze aansporing in de hand kan elke veiligheidsregio de drinkwaterbedrijven toegang
verlenen tot LCMS. Dit is van belang om bij (mogelijke) drinkwater gerelateerde calamiteiten of crises een
actueel beeld te krijgen van de situatie, te kijken of zij acuut maatregelen moeten treffen maar ook voor
inzage in bijvoorbeeld lopende onderzoeken en de analyseresultaten van metingen. Tijdens de brand bij
Shell Moerdijk werd dit ook als zodanig van betrokken drinkwaterbedrijven verwacht en verlangd.
Bij nieuwe- of aanvullende samenwerkingsafspraken, zoals over medegebruik van
crisiscommunicatiemiddel NL-Alert bij bijvoorbeeld afgifte van een kookadvies, pleit Vewin ervoor dat de
drinkwatersector via het Veiligheidsberaad centrale- en bindende afspraken kan maken. Kritische
processen, zoals crisiscommunicatie, moeten niet per veiligheidsregio verschillend worden ingevuld.
Conform het advies van Commissie Hoekstra is bij dat soort processen eenheid en uniformiteit vereist.

 Voorzie het traject ‘Continuïteit van de samenleving’ van de concrete prestatieafspraak dat de
samenwerkingsafspraken uit het landelijk convenant drinkwater van 2010 worden
geïmplementeerd, nageleefd en onderhouden. Eén daarvan is toegang tot LCMS.

 Geef het Veiligheidsberaad de taak om met landelijk georganiseerde samenwerkingspartners,
zoals de drinkwaterbedrijven, centrale- en bindende afspraken te maken over nieuwe of
aanvullende onderwerpen die uniformiteit en standaardisatie vereisen.
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