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Inleiding  
Voor u ligt de uitwerking van de risicobeelden per gemeente en de veiligheidsregio Fryslân. In dit 

document treft u een overzicht aan van de risico’s op rampen en crisis waar de Friese gemeenten 

mee te maken kunnen krijgen. Dit overzicht is opgebouwd voor elke gemeente uit een beschrijving per 

thema en een visuele weergave per thema. Als bijlage is een Excel-document toegevoegd om per 

incidenttype weer te geven of en in welke gemeente dit incidenttype zich voor kan doen.  

Voor de inventarisatie die ten grondslag ligt aan dit overzichtsdocument is o.a. gebruik gemaakt van 
de professionele risicokaart, databases van het CBS, Politieregistraties, prognoses KNMI en van 
bestaande (ramp)bestrijdingsplannen en incidentbestrijdingsplannen. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsregio Fryslân 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
veiligheidsregio Fryslân. Hierin komen de specifieke kenmerken van de veiligheidsregio zelf en de 
specifieke kenmerken van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke 
incidenttypen mogelijk zijn per gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze 
inventarisatie van de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het 
risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 5.748,77 km2 

Oppervlakte water1 2.413,15 km² 

Inwoners 649.957 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Polders gelegen onder NAP. 
Natuurgebieden aanwezig binnen veiligheidsregio. 

Gebouwde omgeving Enkele dichte binnensteden aanwezig. 
Hoogbouw aanwezig 
Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen 
veiligheidsregio, een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de veiligheidsregio. 

Verkeer en vervoer Hoofdvaarwegen met beroeps- en recreatievaart. 
Vliegbasis aanwezig met 1 keer per 2 jaar vliegshow. 
Rijks- en provinciale wegen aanwezig. 
Meerdere spoorlijnen aanwezig 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de veiligheidsregio. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 

 
1 Maakt deel uit van totale oppervlakte veiligheidsregio 
Bron afbeelding: LinkedIn Provincie Fryslân 



Hierna wordt per gemeente specifiek toegelicht in hoeverre de thema’s van toepassing zijn en wordt er 

visueel inzichtelijk gemaakt waar de risicobronnen zich bevinden. Om het overzicht te houden is dit 

niet voor de gehele veiligheidsregio gedaan, wel specifiek voor het Vee in de gehele veiligheidsregio 

per vierkante kilometer. 

Gezondheid 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtkarspelen 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 103,98 km2 

Oppervlakte water2 1,75 km2 

Inwoners 27.843 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Enkele polders gelegen onder NAP. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Hoofdvaarwegen met beroeps- en recreatievaart. 
Provinciale wegen aanwezig. 
Spoorlijn Groningen – Leeuwarden aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 

 
2 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Gemeente Achtkarspelen 



Natuurlijke omgeving 
 

 
Gebouwde omgeving 
 

 
 



Technologische omgeving 
 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 
 

 



Verkeer en vervoer 
 

 
 
Gezondheid 
 

 



 
 
Sociaal maatschappelijk 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Ameland 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 268,50 km² 

Oppervlakte water3 209,39 km² 

Inwoners 3.716 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Waddenzee met beroeps- en recreatievaart. 
Vliegveld aanwezig binnen gemeente. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
  

 
3 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Ameland 



Natuurlijke omgeving 
 

 
 
Gebouwde omgeving 

 
 



Technologische omgeving 
 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 
 

 



Verkeer en vervoer 
 

 
 
 
Gezondheid 

 



 
 
Sociaal maatschappelijk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dantumadiel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 87,53 km² 

Oppervlakte water4 2,87 km² 

Inwoners 18.922 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Polders gelegen onder NAP 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Provinciale wegen aanwezig 
Spoorlijn Groningen – Leeuwarden aanwezig 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
  

 
4 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Dantumadiel 



Natuurlijke omgeving 

 

Gebouwde omgeving 

 



Technologische omgeving 

 

Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 



Verkeer en vervoer 

 

Gezondheid 

 



 

Sociaal maatschappelijk 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

De Fryske Marren 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 549,10 km² 

Oppervlakte water5 197,81 km² 

Inwoners 51.564 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Polders gelegen onder NAP. 
Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente. 

Gebouwde omgeving Enkele dichte binnensteden aanwezig. 
Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op het 
kanaal en de meren waaronder het IJsselmeer. 
Rijks- en provinciale wegen aanwezig. 
Spoorlijn aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
5 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: Website De Fryske Marren 



Natuurlijke omgeving 
 

 
 
Gebouwde omgeving 
 

 



Technologische omgeving 
 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 
 

 



Verkeer en vervoer 
 

 
 
Gezondheid 
 

 



 

 
 
Sociaal maatschappelijk 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Harlingen 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 387,67 km² 

Oppervlakte water6 362,71 km² 

Inwoners 15.722 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Polders gelegen onder NAP. 

Gebouwde omgeving Oude binnenstad aanwezig. 
Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op het 
kanaal en de Waddenzee. 
Rijks- en provinciale wegen aanwezig. 
Spoorlijn Harlingen – Leeuwarden aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
  

 
6 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Harlingen 



Natuurlijke omgeving 
 

 
 
Gebouwde omgeving 
 

 



Technologische omgeving 
 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 
 

 



Verkeer en vervoer 
 

 
 
Gezondheid 
 

 



 
 
Sociaal maatschappelijk 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Heerenveen 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 198,17 km² 

Oppervlakte water7 8.08 km² 

Inwoners 50.493 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Deels gelegen binnen overstromingsgebied. 
Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Rijks- en provinciale wegen aanwezig. 
Spoorlijn aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
1 BVO aanwezig 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
 

 

 
7 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Heerenveen 



Natuurlijke omgeving 

 

Gebouwde omgeving 

 



Technologische omgeving 

 

Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 



Verkeer en vervoer 

 

Gezondheid 

 



 

Sociaal maatschappelijk 

 

 



 

 

 

 

 

Leeuwarden 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 255,62 km² 

Oppervlakte water8 17,24 km² 

Inwoners 124.084 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Polders gelegen onder NAP. 
Natuurgebied aanwezig binnen gemeente. 

Gebouwde omgeving Oude binnenstad aanwezig. 
1 hoog gebouw aanwezig. 
Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Defensie vliegbasis aanwezig, 1 keer per 2 jaar vliegshow. 
Zowel beroepsvaart als waterrecreatie op de kanalen en 
meren aanwezig. 
Rijks- en provinciale wegen aanwezig. 
Meerdere spoorlijnen aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Geringe kans op rellen tijdens demonstraties en 
maifestaties. 
1 BVO aanwezig 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
  

 
8 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Leeuwarden  



Natuurlijke omgeving 
 

 
Gebouwde omgeving 
 

 
 



Technologische omgeving 
 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 
 

 



Verkeer en vervoer 
 

 
 
Gezondheid 
 

 



 
 
Sociaal maatschappelijk 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Noardeast-Fryslân 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 516,45 km² 

Oppervlakte water9 138,62 km² 

Inwoners 45.228 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Polders gelegen onder NAP. 

Gebouwde omgeving Oude binnenstad aanwezig. 
Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Defensie vliegbasis nabij gelegen, 1 keer per 2 jaar 
vliegshow. 
Zowel beroepsvaart als waterrecreatie op het kanaal en 
vaarten aanwezig. 
Rijks- en provinciale wegen aanwezig. 
Meerdere spoorlijnen aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
 

 
9 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: Facebook Noardeast-Fryslân 



Natuurlijke omgeving 
 

 
 
Gebouwde omgeving 
 

 



Technologische omgeving 
 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 
 

 



Verkeer en vervoer 
 

 
 
Gezondheid 
 

 



 

Sociaal maatschappelijk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ooststellingwerf 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 226,11 km² 

Oppervlakte water10 2.69 km² 

Inwoners 25.469 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Natuurgebieden aanwezig binnen de gemeente. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Aantal provinciale wegen aanwezig binnen gemeente. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
  

 
10 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: Gemeente Ooststellingwerf 



Natuurlijke omgeving 

 

Gebouwde omgeving 

 



Technologische omgeving 

 

Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 



Verkeer en vervoer 

 

Gezondheid 

 



 

Sociaal maatschappelijk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Opsterland 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 227,64 km² 

Oppervlakte water11 3,24 km² 

Inwoners 29.733 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Natuurgebieden aanwezig binnen de gemeente. 
Polders gelegen onder NAP. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Rijks- en provinciale wegen aanwezig binnen gemeente. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
  

 
11 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Opsterland 



Natuurlijke omgeving 
 

 
 
Gebouwde omgeving 
 

 



Technologische omgeving 
 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 
 

 



Verkeer en vervoer 

 
 
 
Gezondheid 
 

 



 
 
Sociaal maatschappelijk 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiermonnikoog 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 199,07 km² 

Oppervlakte water12 158,57 km² 

Inwoners 947 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Natuurgebieden aanwezig binnen de gemeente. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen en vervoer aanwezig met brandbare, 
explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op de 
Waddenzee. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 

 
12 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Schiermonnikoog 



Natuurlijke omgeving 

 

Gebouwde omgeving 

 



Technologische omgeving 

 

Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 



Verkeer en vervoer 

 

Gezondheid 

 



 

Sociaal maatschappelijk 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Smallingerland 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 126,17 km² 

Oppervlakte water13 8,86 km² 

Inwoners 56.150 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Enkele polders gelegen onder NAP. 
Natuurgebieden gelegen binnen de gemeente. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Vliegveld aanwezig. 
Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op de 
vaarten, meren en het kanaal. 
Rijks- en provinciale wegen aanwezig binnen gemeente. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 

 
13 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Smallingerland 



Natuurlijke omgeving 

 

Gebouwde omgeving 

 



Technologische omgeving 

 

Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 



Verkeer en vervoer 

 

Gezondheid 

 



 

Sociaal maatschappelijk 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Súdwest-Fryslân 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 907,87 km² 

Oppervlakte water14 384,86 km² 

Inwoners 89.989 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Enkele polders gelegen onder NAP. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Dichte binnensteden gelegen binnen gemeente. 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op de 
meren en het kanaal. 
Rijks- en provinciale wegen aanwezig binnen gemeente. 
Spoorlijn Leeuwarden – Stavoren aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 

 
14 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Súdwest-Fryslân 



Natuurlijke omgeving 

 
 
Gebouwde omgeving 

 
 
 



Technologische omgeving 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 
 
 



Verkeer en vervoer 

 
 
Gezondheid  
 

 
 



 
 
Sociaal maatschappelijk 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Terschelling 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 673,99 km² 

Oppervlakte water15 588,73 km² 

Inwoners 4.870 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op de 
Waddenzee. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
 

 
 
 
 

 
15 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: Website Terschelling 



Natuurlijke omgeving 

 
 
Gebouwde omgeving 

 
 
 



Technologische omgeving 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 
 
 



Verkeer en vervoer 

 
 
Gezondheid 

 
 
 



 
 
Sociaal maatschappelijk 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tytsjerksteradiel 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 161,41 km² 

Oppervlakte water16 12,55 km² 

Inwoners 32.056 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Enkele polders gelegen onder NAP. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op de 
meren en het kanaal. 
Provinciale wegen aanwezig binnen gemeente. 
Spoorlijn Leeuwarden – Groningen aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
Natuurlijke omgeving 

 
16 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Tytsjerksteradiel 



 
 
Gebouwde omgeving 

 
 
 
 



Technologische omgeving 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 
 
 



Verkeer en vervoer 

 
 
Gezondheid 

 
 
 



 
 
Sociaal maatschappelijk 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Vlieland 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 315,80 km² 

Oppervlakte water17 276,65 km² 

Inwoners 1.193 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Natuurgebieden aanwezig binnen gemeente. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op de 
Waddenzee. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Vlieland 



Natuurlijke omgeving 

 
 
Gebouwde omgeving 

 
 
 



Technologische omgeving 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 
 
 



Verkeer en vervoer 

 
 
Gezondheid 

 
 
 



 
 
Sociaal maatschappelijk 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Waadhoeke 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 315,26 km² 

Oppervlakte water18 30,4 km² 

Inwoners 46.155 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Enkele polders gelegen onder NAP. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Dichte binnenstad gelegen binnen gemeente. 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Veel beroepsvaart en waterrecreatie aanwezig op de 
vaarten en het kanaal. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
 

 
18 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Waadhoeke 



Natuurlijke omgeving 

 
 
Gebouwde omgeving 

 
 
 



Technologische omgeving 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 
 
 



Verkeer en vervoer 

 
 
Gezondheid 
 

 
 



 
Sociaal maatschappelijk 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Weststellingwerf 
In onderstaand overzicht is op basis van de professionele risicokaart, het CBS en overige relevante 
bronnen een inventarisatie van de relevante risico’s samengesteld voor het grondgebied van de 
gemeente. Hierin komen de specifieke kenmerken van de gemeente zelf en de specifieke kenmerken 
van de relevante risicobronnen per thema naar voren. Om weer te geven welke incidenttypen mogelijk 
zijn voor de gemeente hebben wij een Exceldocument als bijlage toegevoegd. Deze inventarisatie van 
de risico’s wordt gebruikt om al dan niet uit te werken in scenario’s voor het risicobeeld voor Fryslân. 
 

Kerngegevens 

Oppervlakte grondgebied 228,45 km² 

Oppervlakte water19 8,15 km² 

Inwoners 26.125 

Toelichting per thema 

Natuurlijke omgeving Gelegen binnen overstromingsgebied. 
Enkele polders gelegen onder NAP. 
Natuurgebieden aanwezig. 

Gebouwde omgeving Meerdere kwetsbare objecten aanwezig binnen gemeente, 
een gedeelte hiervan is bedoeld voor: 

- verminderd zelfredzame personen 
- grootschalige publieksfunctie 
- meer dan 500 personen 

Technologische omgeving Inrichtingen, vervoer en buisleidingen aanwezig met 
brandbare, explosieve of toxische veiligheidsrisico’s. 

Vitale infrastructuur en voorzieningen Uitval van alle typen vitale infrastructuur is mogelijk binnen 
de gemeente. 

Verkeer en vervoer Rijks- en provinciale wegen aanwezig binnen gemeente. 
Intercity spoorlijn aanwezig. 

Gezondheid Alle incident typen mogelijk op basis van historische 
gegevens en prognoses. 

Sociaal maatschappelijk Evenementen aanwezig binnen de gemeente. 
Aanslagen en gijzeling mogelijk op basis van landelijk 
ingegeven dreigingsniveau. 

 
 
 

 
19 Maakt deel uit van totale oppervlakte gemeente 
Bron afbeelding: LinkedIn Weststellingwerf 



 
Natuurlijke omgeving 

 
 
Gebouwde omgeving 

 
 



 
Technologische omgeving 

 
 
Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 
 



 
Verkeer en vervoer 

 
 
Gezondheid 
 

 



 

 
Sociaal maatschappelijk 

 

 


