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Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

Intern:  
Afdeling Crisisbeheersing 
 
Extern: 
Klankbord crisisfunctionarissen 
Directie Crisisbeheersing – vertegenwoordiging van directe 
crisispartners op directieniveau 
Overleg Crisisbeheersing - ambtelijke vertegenwoordiging van 
directe crisispartners 
Overleg Gemeentesecretarissen (POOK) 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

1. Kennis te nemen van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio 
Fryslân 2022 – 2025;  
2. Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Fryslân 2022 – 2025 
vast te stellen.   
 

Inleiding 

 

Het nieuwe Regionaal Crisisplan voor Veiligheidsregio Fryslân 
(VRF) heeft de gelegenheid geboden tot een formalisering van een 
aantal ontwikkelingen in de Friese crisisorganisatie die de 
afgelopen jaren zijn toegepast. Op hoofdlijnen gaat het om:  
 

➢ De wettelijk vastgelegde hoofdstructuur van de crisisorganisatie 

vormt de basis voor dit crisisplan. Dit is de GRIP-structuur.   

➢ De mogelijkheid om flexibel – met onderdelen van de 

crisisorganisatie - in te spelen op het type incident of crisis.   

➢ De crisisorganisatie wordt vaker ingezet bij een niet acute 

situatie (maar dreigend of ter voorbereiding op). Dat heeft een 

plek gekregen in het crisisplan. De inzet van delen 

crisisorganisatie, crisisfunctionarissen of medewerkers van de 

VRF hangt in deze situatie af van de ondersteuningsbehoefte 



 
 

van het bevoegd gezag. Voor de inzet bij een niet acute situatie 

wordt dan ook altijd een bestuurlijke opdracht opgehaald.  
 
Het crisisplan vormt de basis in de voorbereiding en organisatie van 
de crisisbeheersing in VRF. Het plan bevat een beschrijving van 
een bij een ramp of crisis betrokken organisatie, hun 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. En de afspraken 
die gemaakt zijn over de samenwerking met partners regionaal, 
bovenregionaal en nationaal.  

 

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat de Friese 

crisisorganisatie er 24/7 staat wanneer het nodig is. Bij de meeste 

inzetten gaat het om een traditionele GRIP-opschaling voor een 

flitsramp. Maar de samenleving wordt steeds complexer en wordt in 

toenemende mate geconfronteerd met nieuwe crisistypen. 

Voorbeelden in onze regio zijn de coronacrisis (2020 – 2021), 

Boerenprotesten (2019) en de containercalamiteit (2019). Maar in 

andere regio’s hebben we ook de impact gezien van extreem weer 

(Limburg) of de maatschappelijke effecten van een hack (Hof van 

Twente).   

 

Voor het nieuwe crisisplan is gekeken naar o.a deze 

ontwikkelingen, maar ook de evaluatie van de Wet 

veiligheidsregio’s en de relevantie ervan voor onze 

crisisorganisatie.  
 
Advies Bestuurscommissie Veiligheid  
De Bestuurscommissie Veiligheid adviseert u het Regionaal 
Crisisplan Veiligheidsregio Fryslân 2022 – 2025 vast te stellen.  
 

Beoogd effect 

 

Met het vaststellen van het Regionaal Crisisplan veiligheidsregio 
Fryslân 2022 – 2025 borgen we de basis voor de inrichting van 
onze crisisorganisatie met vier jaren.  
 

Argumenten 

 

1.1 Conform de Wet veiligheidsregio’s (art. 16) stelt het bestuur ten 
minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast.  
In november 2019 heeft het bestuur van VRF besloten de looptijd 
van het plan uit 2016 te verlengen tot uiterlijk eind 2021. En daarom 
dient het Crisisplan VRF 2022 – 2025 te worden vastgesteld.  
 
2.1 De VRF beschikt over een actueel regionaal crisisplan  
Na bestuurlijke vaststelling beschikt de VRF over een actueel 
document dat de basis vormt voor nadere uitwerking in deelplannen 
per kolom en specifieke planvorming per risicotype of risico object. 
De inhoud van het plan wordt toegepast tijdens de opleiding, 
training en oefenactiviteiten in de regio en vormt de leidraad voor 
het operationeel optreden van de crisisorganisatie. 
 

2.2 De wettelijk vastgelegde hoofdstructuur van de crisisorganisatie 

vormt de basis voor dit crisisplan  
De wettelijk vastgelegde hoofdstructuur van de crisisorganisatie, 
met bijbehorende standaardbezetting en opkomsttijden vormt ook 
de basis voor het nieuwe crisisplan. Ontwikkelingen en tussentijdse 
aanpassingen in de crisisorganisatie zijn verzameld en verwerkt, 
maar deze passen in de bestaande inrichting van de 
crisisorganisatie.  



 
 

 
2.3 De mogelijkheden voor flexibele inzet van (delen van) de 
crisisorganisatie en crisisfunctionarissen zijn beschreven in het plan 

De afgelopen jaren zijn onderdelen van de crisisorganisatie diverse 

keren flexibel ingezet. Er is behoefte om flexibel in te spelen op het 

type incident of crisis, de context en de ondersteuningsbehoefte 

van het bevoegd gezag of uitvoerende onderdelen. Met name bij 

sluimerende crisis of dreigende maar nog niet acute situaties. Deze 

werkwijze staat beschreven in het crisisplan.    

 

2.4. Het plan is tot stand gekomen in overleg met kolommen, 

partners en een vertegenwoordiging van crisisfunctionarissen 

En kleine werkgroep heeft het regionaal crisisplan geactualiseerd. 

Gedurende het herzieningsproces is het document aangeboden 

aan collega’s van directe crisispartners en enkele 

crisisfunctionarissen om te klankborden. Het plan is besproken en 

akkoord bevonden in de Directie Crisisbeheersing het Overleg 

Crisisbeheersing en overleg met gemeentesecretarissen.   

 

Het crisisplan is in ieder geval afgestemd met crisisplannen, 

vastgesteld voor het gebied van aangrenzende veiligheidsregio’s 
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

1. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op  
Naast de maatschappelijke ontwikkelingen is ook onze 
systeemwereld aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld door de 
eventuele effecten van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s of 
evaluaties naar aanleiding van de Coronacrisis. Dit crisisplan past 
nu in veel ontwikkelingen, maar niet alle uitkomsten zijn te overzien. 
Het crisisplan wordt eerder geactualiseerd en vastgesteld als er 
grote ontwikkelingen zijn die daar aanleiding toe geven.  
 
2. Het flexibele inzet van crisisfunctionarissen bij niet GRIP-
opschaling kan wringen met reguliere werkzaamheden  
Het flexibel inzetten van (delen van) de crisisorganisatie en 
crisisfunctionarissen zonder dat er sprake is van een formele GRIP-
opschaling vraagt om commitment van de organisaties die deze 
functionarissen leveren. Maar deze inzet wringt soms met de 
reguliere werkzaamheden. Met name bij langdurige inzetten. 
Daarom wordt er altijd een opdracht opgehaald bij het bevoegd 
gezag. De praktisch invulling wordt vervolgens in afstemming op 
directieniveau (of plaatsvervangend) georganiseerd. Voor 
gemeenten wordt dit uitgewerkt in het deelplan Bevolkingszorg 
(2022).   
 
3. Vaststelling van het regionaal crisisplan loopt vooruit op de 
definitieve vaststelling van het regionaal risicoprofiel en het 
meerjarenbeleidsplan 
Dit heeft als oorzaak dat het regionaal crisisplan later is herzien dan 
beoogd en de looptijd door het bestuur is verlengd.  
Het is echter goed mogelijk om het regionaal crisisplan eerder te 
herzien als het regionaal risicoprofiel en het meerjarenbeleidsplan 
hier aanleiding toe geven. 
 

Financiële consequenties 

 

Niet van toepassing 



 
 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Inwerkingtreding van het Regionaal Crisisplan veiligheidsregio 
Fryslân 2022 – 2025 is op 1 januari 2022.  
 
Na vaststelling volgt een traject om de crisisfunctionarissen kennis 
te laten nemen van de inhoud van het crisisplan. Hierbij wordt o.a. 
gebruik gemaakt van de app Crisisbeheersing en e-learning.  
 
Na vaststelling wordt het vastgestelde crisisplan namens het 
bestuur van de veiligheidsregio aan de commissaris van de Koning 
verzonden. 
 

Communicatie 

 

 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  

 

 

 


