OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND
Onderwerp

Plan van aanpak project Hoogwater en evacuatie

Voorstel ter behandeling in

de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

H. Oosterman

Auteur

W. Kleinhuis

Bijlagen

1. Plan van aanpak project Hoogwater en evacuatie
2. Planning deelproject “Impactanalyse”

Vergaderdatum

13 februari 2020

Agendapunt

09

Betrokken afdeling/
medewerkers (functioneel)

Afgestemd in de werkgroep Hoogwater en evacuatie, deelname van
Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, gemeente Harlingen,
Samenwerkende Waddengemeenten, Brandweer Fryslân.
OR instemming
OR advies
OR informatie
GO

OR/GO

Conceptbesluit
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak van het Project Hoogwater en evacuatie en de bijbehorende
planning.

Inleiding
Het thema Klimaatverandering heeft een prominente plek gekregen op de politieke en maatschappelijke
agenda’s. Belangrijke effecten van klimaatverandering zijn stijging van zeespiegel en extreme
weersituaties. In het Veiligheidsberaad is besloten een project te starten voor de ontwikkeling van een
structurele aanpak waarmee een adequate crisisbeheersing bij overstromingen wordt bevorderd.
Daarvoor zijn inmiddels diverse handreikingen ontwikkeld die de Veiligheidsregio’s en haar partners in
staat stellen om de impactanalyse van hoogwaterscenario’s, evacuatiestrategieën,
handelingsperspectieven en communicatieplannen uit te werken. In 2016 is door de Veiligheidsregio
Fryslân een start gemaakt met dit project door het instellen van een multidisciplinaire werkgroep en
benoemen van een strategische handelingsperspectieven. De planning waarin een projectresultaat werd
voorzien in 2018 is, mede door personele wisselingen in de werkgroep, niet gehaald. Omdat in de meeste
veiligheidsregio’s sprake is van een vertraging in de voortgang van dit project is door de raad van
directeuren van veiligheidsregio’s besloten om uiterlijk in de eerste helft van 2020 de impactanalyses af te
ronden. Een herstart in van het project in Fryslân in 2019 heeft geleid tot een herijking van enkele
uitgangspunten en een nieuw Plan van aanpak en planning welke thans ter besluitvorming aan u wordt
voorgelegd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het vorige plan is het besluitvormingstraject waarin
plaats is gemaakt voor de Directie Crisisbeheersing in de rol van stuurgroep.

Beoogd effect
Doel van dit project is het ontwikkelen van een structurele aanpak waarmee een adequate
crisisbeheersing bij overstromingen wordt bevorderd.
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Argumenten
1. De veiligheidsregio Fryslân is tezamen met haar partners verantwoordelijk voor adequate
crisisbeheersing bij overstromingen in haar verzorgingsgebied.
Uitwerking van de handreikingen van het project levert hieraan een belangrijke bijdrage. In de Raad van
directeuren van Veiligheidsregio’s is vanwege de urgentie van het project besloten om het eerste
deelproject, de impactanalyse, voor juli 2020 af te ronden.

Kanttekeningen/risico’s
1. Onvoldoende capaciteit beschikbaar om te programma uit te werken waardoor de planning niet wordt
gehaald. Prioritering en beschikbaarheid van middelen en capaciteit is daarom belegd bij de directie
crisisbeheersing.
2. Onvoldoende betrokkenheid van vitale partners. Het beroep wat door de overheid wordt gedaan op
input van vitale partners, zoals netwerkbeheerders, raakt aan de grenzen van beschikbare capaciteit.
Vereenvoudiging van het proces van consultatie en gezamenlijk optrekken met buurregio’s moet
hiervoor oplossing bieden.

Financiële consequenties
Voor de uitwerking van het eerste deelprogramma wordt de inzet geraamd op 500 uur verdeeld over de
deelnemers van de werkgroep. Deze inzet wordt uit reguliere budgetten van VRF en deelnemende
partners bekostigd. Voor de overige deelprogramma’s worden de inzet en kosten in werkplannen nader
uitgewerkt.

Vervolgaanpak/uitvoering
Het project kan worden onderverdeeld in een viertal deelprojecten, te weten:
1. Opstellen impactanalyse
2. Opstellen van evacuatie strategieën en handelingsperspectieven
3. Risico- en crisiscommunicatie
4. Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.
Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de landelijke handreikingen die in het kader van het project
Water en evacuatie zijn opgesteld. De oplevering van de deelprojecten 1 en 2 staan gepland voor 2020,
voor deelprojecten 3 en 4 in 2021.

Communicatie
Een nog nader op te richten werkgroep zal dit projectonderdeel verder uitwerken in een
communicatieplan. Naast het opstellen van een plan voor risico- en crisiscommunicatie, in het kader van
het vierde deelproject, zal ook aandacht worden besteed aan communicatie –intern en extern- over de
voortgang van het project. Deze notitie wordt tevens besproken in het samenwerkingsverband
waddengemeenten.
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