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OR instemming
OR advies
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Conceptbesluit
1. De bestuurlijke uitgangspunten Elfstedentocht op de schaats vast te stellen.
2. In te stemmen met de uitwerking van het vervolgproces.

Inleiding
‘Al 22 jaar lang geen Elfstedentocht en er toch altijd op voorbereid’. Zo startte afgelopen februari de documentaire van Nieuwsuur over de voorbereiding achter de schermen op de volgende editie Elfstedentocht.
Jaarlijks bereiden vele partijen zich samen voor op de Elfstedentocht. Alle voorbereiding heeft tot doel om
het evenement Elfstedentocht veilig en gezond te laten verlopen. Door de jaren heeft dit vele honderden
(deel)draaiboeken opgeleverd.
Zoals een schaatser zich voorbereidt op schaatsen op natuurijs met scherpe schaatsen zonder bramen
om goed grip te hebben en te kunnen genieten. Zo kwam als voorbereiding op de 16e Elfstedentocht in
februari 2019 de betrokken bestuurders en de voorzitter van de Vereniging bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was om de bestuurlijke uitgangspunten voor de Elfstedentocht te herijken en het overdragen van
kennis en ervaring.
Bestuurlijke uitgangspunten zijn:
1) Zelfredzaamheid
2) Samenwerken hierbij gaat regionaal boven gemeentelijk
3) Afbakening verantwoordelijkheid Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden (alle direct op het
ijs) en de (overheids)diensten (alles in het gebied daarbuiten).
4) Bestuurlijke afstemming in de voorbereiding op en tijdens de Elfstedentocht
5) Voorbereiding sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande werkwijze van (overheids)diensten.
(zie verdere uitwerking bijlage)
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Met bovenstaande bestuurlijke uitgangspunten als kader worden de huidige draaiboeken omgezet naar
draaiboeken per fase van de tocht. Dit zorgt voor een verbetering in integraliteit, sluit aan op de voorbereiding en draaiboek van de Vereniging én de werkwijze en huidige voorbereiding (overheids)diensten op
de Elfstedentocht.

Beoogd effect
De bestuurlijke uitgangspunten zijn de basis voor de integrale voorbereiding op en tijdens de Elfstedentocht voor alle (overheids)diensten.

Argumenten
1. Bestuurlijke uitgangspunten geven kadering in de integrale voorbereiding op en tijdens de Elfstedentocht voor alle (overheids)diensten
De bestuurlijke uitgangspunten zijn gebaseerd op:
‘de voorbereiding op en tijdens de Elfstedentocht is gericht op een sportief, veilig en feestelijk verloop
van de tocht. Het openbare leven moet blijven functioneren en de veiligheid van de bewoners, deelnemers en bezoekers moet gewaarborgd blijven.’
2. Bestuurlijke uitgangspunten sluiten aan bij de huidige voorbereiding op (risicovolle) evenementen
Bij (risicovolle) evenementen wordt de balans gezocht tussen ambitie, beleid en veiligheid. Deze balans wordt gevonden als de uitgangspunten in het kader van veiligheid duidelijk zijn.

Kanttekeningen/risico’s
Geen kanttekeningen of risico’s voor dit proces

Financiële consequenties
Geen financiële consequenties

Vervolgaanpak/uitvoering
Zoals eerder werd aangegeven heeft het huis Elfstedentocht naast het dak met daarin veiligheid en gezond verloop van de Elfstedentocht nog meer bouwstenen. Om het huis te kunnen bouwen gaan we werken met een bouwopzet met verschillende fasen. Uitgangspunten per fase zijn: we bouwen integraal per
fase, er is een verdeling in inhoud, eigenaarschap en organisatie (beheers en structuur), uitkomst is input
per bouwsteen, identificeren (bestuurlijke) dilemma’s en go-no go moment bepalen.
De fasen zijn:
Fase I: jaarlijkse voorbereiding (het ijs is nog water)
Fase II: ‘Y-5’ tot afkondiging tocht (ijs is bijna dik genoeg)
Fase III: Y de Elfstedentocht
De planning ziet er als volgt uit:
Juni t/m september
Bouwen fase I, II en III
Bouwtijd per fase 2 á 3 dagdelen
Verwerking door VRF
14 oktober 2019

Directie Crisisbeheersing
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31 oktober 2019

Agendacommissie Veiligheid

14 november 2019

Bestuurscommissie Veiligheid

Communicatie
Het besluit zal worden medegedeeld aan de regiegroep Elfstedentocht. De vertegenwoordigers in de
regiegroep delen de bestuurlijke uitgangspunten met de achterban. Er zal in juni gestart worden met het
uitvoeren van de verschillende fasen.

Besluit:
Paraaf secretaris:

niet vastgesteld
ongewijzigd vastgesteld
gewijzigd vastgesteld als volgt:
Kopie naar auteur
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