Voortgang evenementen 2018
Culturele hoofdstad is geopend en we kunnen al volop genieten van de vele evenementen in Fryslân.
Met deze notitie informeren wij de Directie Crisisbeheersing over de stand van zaken en de impact
van deze evenementen op de hulpdiensten.
Kalender 2018 - wat staat ons nog te wachten?
Vanaf 15 tot 24 juni: Oerol/Marathon Sneek
- Reguliere advisering, geen extra aandachtspunten.
3 tot en met 25 augustus: Skutsjesilen, Tall Ships Races, Sneekweek en European Sports for all
games
- Start bouwvak Noordelijke regio’s dit betekend schaarste in de hulpverlening onder andere
door vakantiebezetting.
- Advisering Sneekweek is gestart.
- Skutsjesilen: er is een handreiking opgesteld en een model vergunning wordt uitgewerkt.
- Aandacht vanuit alle diensten voor regionale infrastructuur (verkeersstromen).
15 tot en met 29 augustus: Zwemelfstedentocht Maarten van der Weijden, Psy-fi en Reuzen
- Zwemelfstedentocht is een evenement met verhoogde aandacht. Redenen hiervoor zijn:
meerdere gemeenten (vergunningsverstrekking), geneeskundige afstemming, invulling eerste
hulpvoorzieningen, evenementen binnen de gemeenten op de wal, rol en
taakverantwoordelijkheden deelnemende partijen. Extra aandachtspunt is de waterkwaliteit,
hiervoor is afstemming met de partijen GGD en Wetterskip.
- Psy-fi: advisering regulier.
- De Reuzen: heeft in het kader van de infrastructuur, bezoekers aantallen en samenloop met
voorgaande evenementen, verhoogde aandacht.
29 augustus tot en met 2 september: Visserijdagen, Glemmer beach, Into the Great Wide Open
- Geen extra aandachtspunten.
Table top
In 2017 hebben wij 2 table-top oefeningen / dilemma trainingen georganiseerd voor VT en COPI. Dit is
een zeer succesvolle manier om teams te brieven, kennismaking, maar ook om te checken over nog
open eindjes zijn. In 2018 zullen wij hier mee door gaan voor Tall Ship Races en mogelijk andere
evenementen.
Impact op de hulpdiensten
• Afdeling Crisisbeheersing: de afdeling Crisisbeheersing werkt nauw samen met de politie en
de brandweer voor de advisering. De kalender wordt ook regelmatig gezamenlijk besproken.
• GHOR: er is een separate notitie bijgevoegd.
• Brandweer: de impact ligt bij de Brandweer voornamelijk in de voorbereiding. Dit leidt
vooralsnog niet tot problemen.
• Politie: gedurende de zomermaanden is er krapte in het personeel. Er zijn afspraken gemaakt
over het inzetten van het personeel. Er wordt daarbij gekeken naar het hele district Fryslan in
plaats van per basisteam zoals dat meestal gebruikelijk is. De beperkte capaciteit zal dan ook
breder worden ingezet. Bij ieder evenement zal kritisch worden gekeken wat we gaan inzetten
en op welke wijze. Hierbij zal dan ook rekening worden gehouden met andere evenementen
of gebeurtenissen die zich gelijktijdig afspelen.
Voortgang multidisciplinair advisering:
- Openingsweekend LF2018 - afgerond
- European Youth Festival / At the Watergate - afgerond
- Oranjewoud festival – geen multidisciplinaire advisering
- Night of the Koemarkt – geen multidisciplinaire advisering
- Tall Ships Races – advisering loopt en table top gepland

-

Sneekweek – advisering loopt
De reuzen van Royal de luxe – advisering loopt

Terugblik
Inmiddels hebben de eerste risicovolle evenementen, zonder noemenswaardige incidenten,
plaatsgevonden:
27 april: Koningsdag
• Gewondenspreidingsplan in verband met Koningsdag Groningen
• Minderjarige jongeren en bovenmatig alcohol en middelen gebruik.
• Samenwerking met Veiligheidsregio Groningen in het kader van informatiemanagement
(VINN).
5 mei: Befrijdingsfestival
• Bezoek minister president, samenloop tussen VIP-programma, Befrijdingsfestival en route
veteranen (ruimtelijk profiel).
• Infrastructuur binnenstad.
• Minderjarige jongeren en bovenmatig alcohol en middelen gebruik.
10 tot 12 mei: Hemelvaart (At the Watergate, Oerrock, Hemels, Oldtimerfestival, Heaven Open Air)
• Spreiding van evenementen over de gehele regio.
• At the Watergate extra evenement in de regio Sneek. De leerlingen van muziekopleidingen uit
zo’n 23 landen laten in Sneek en omliggende plaatsen hun beste kunnen zien in theaterzalen,
kerken, op het water en buitenpodia. Bijzonder is dat zij slapen in middelbare scholen.

