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Bestuursvoorstel 
 

Onderwerp 
 

Samenwerkingsovereenkomst VRZ – North Sea Port 

Status 
 

Besluitvormend  

Gevraagd besluit 
 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de 
samenwerkingsovereenkomst VRZ – North Sea Port;  
 

Intrekken van eerdere 
besluitvorming 
 

Niet van toepassing 

Bijlagen 
 

1. Samenwerkingsovereenkomst VRZ – North Sea Port; 

 

1. Samenvatting 

Om als veiligheidsregio goed voorbereid te zijn op het gezamenlijk optreden met alle bij een 
crisis betrokken partijen, is het van belang om hier vooraf afspraken over te maken. Afhankelijk 
van de organisatie kunnen deze afspraken worden geformaliseerd in een convenant of 
samenwerkingsovereenkomst. Conform het programmaplan Maritieme Veiligheid en in 
opdracht van de Stuurgroep Maritieme Veiligheid is de samenwerkingsovereenkomst VRZ- 
North Sea Port vormgegeven.  
 
Doel van de samenwerkingsovereenkomst is om: 

1. Algemene samenwerkingsafspraken te maken met betrekking tot risico- en 
crisisbeheersing en de incidentbestrijding op de Deltawateren en in het havengebied in 
het bijzonder. 

2. De locatie Mariahoeve van Nort Sea Port op te nemen als potentiele opvanglocatie en 
hiermee in te spelen op het komen te vervallen van het convenant met de 
Marinekazerne Vlissingen. 

 
De bijdrage van North Sea Port wordt geëvalueerd in 2020 om duidelijkheid te krijgen voor de 
jaren 2021 en verder. Op dit moment zal door North Sea Port met het zicht op nog 2 
subsidiejaren geen andere ambitie worden uitgesproken dan de reeds bestaande afspraken (zie 
bijlage). Een onderliggende samenwerkingsovereenkomst zal positief bijdragen aan dit 
(besluitvormings)proces. 
 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming 

Programmaplan Maritieme Veiligheid 
 

3. Financiën 

Financiële consequenties 
(Incidenteel/structureel, 
investering, exploitatielasten 
en kapitaallasten) 
 

Geen consequenties. Aandachtspunt: conform bestaande 
afspraak zal de bijdrage 2016-2020 van North Sea Port aan VRZ 
in 2020 worden geëvalueerd. 

Dekking uit  Niet van toepassing 
 

4. Consequenties 
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Operationele consequenties 
 

Geen operationele consequenties 

Consequenties voor 
gemeenten 
 

Geen consequenties voor gemeenten 

5. Communicatie 

Met North Sea Port zal afstemming plaatsvinden over het moment van ondertekening. Door 
North Sea Port is de wens uitgesproken hier gezamenlijk een bijeenkomst voor te organiseren.  
 

 

Adviezen 

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing 
 

Veiligheidsdirectie (VD) Akkoord 
 

Adviescommissie Financiën 
(ACF) 

Opmerkingen ACF 4-2-2019: 
 
“Overeenkomst wordt afgesloten voor 4 jaar. Deze termijn 
loopt niet gelijk met het beleidsplan. Bijdrage loopt tot en met 
2020. Duidelijkheid verkrijgen over bijdrage North Sea Port 
voor ambities in beleidsplan en looptijd van deze 
samenwerkingsovereenkomst gelijktrekken met periode 
beleidsplan.” 
 
Reactie: de bijdrage van North Sea Port wordt geëvalueerd in 
2020 om duidelijkheid te krijgen voor de jaren 2021 en verder. 
Op dit moment is de verwachting dat door North Sea Port, met 
het zicht op nog 2 subsidiejaren, geen andere ambitie wordt 
uitgesproken dan de reeds bestaande afspraken. Een 
onderliggende samenwerkingsovereenkomst zal positief 
bijdragen aan dit (besluitvormings-)proces. 
 

Bestuurlijk Adviseursoverleg 
(BAO) 

Opmerkingen BAO 4-2-2019: 
 
“Overeenkomst is vooral nautisch ingestoken. Daarnaast wordt 
gemist dat North Sea Port bij een incident of dreiging de 
betrokken bedrijven, instellingen en omwonenden kan 
informeren via een alerteringssysteem. Het is de wens om het 
gebruik van dit systeem ook te borgen in de overeenkomst.” 
 
Reactie: de overeenkomst is op basis van bovenstaande 
opmerkingen tekstueel aangepast. 

 

Besluit Algemeen Bestuur: 
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