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3. PROGRAMMAVERANTWOORDING CRISISBEHEERSING 
 

3.1. Algemeen 

 

De afdeling Crisisbeheersing heeft vijf collega’s op tijdelijke basis aangenomen om de coronawerkzaamheden uit 

te voeren. Zij hebben voor een deel ook drie langdurig zieke collega’s vervangen. Bij Crisisbeheersing hebben wij 

op dit moment te maken met een relatief hoog verzuimpercentage van 12%; VRF-breed is dit ruim 4%.  

  

In ons Jaarplan 2021 hebben we een verdeling gemaakt tussen de coronawerkzaamheden en de reguliere 

werkzaamheden. Tot en met maart hebben we ons hoofdzakelijk gericht op de ondersteuning van de 

crisisorganisatie; vanaf april is er meer ruimte gekomen voor de reguliere werkzaamheden. Eind oktober hebben 

we de reguliere werkzaamheden – waaronder vakbekwaamheidsactiviteiten - weer deels afgeschaald. 

3.2. Behaalde resultaten 

Coronawerkzaamheden 
Na het in werking treden van de TWM (Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19, 1 december 2020) zijn de 

bevoegdheden van de VRF-voorzitter teruggegaan naar de burgemeesters. De coronapandemie is echter nog niet 

over en afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau is gewenst om verbinding te houden tussen gemeenten, het 

rijk en de partners. Dit heeft geleid tot een nieuwe coördinatiestructuur per januari 2021. Met o.a. een Bestuurlijk 

Afstemmingsoverleg (BAO) en een Operationeel afstemmingsoverleg (OAO). Naast het delen van en informeren 

over de actuele situatie omtrent het coronavirus in Fryslân, is in het BAO afstemming geweest over: 

 

• Een regionaal en éénduidig handelingskader voor alle Friese gemeenten over toezicht op en handhaving 

van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden; 

• De maatschappelijke impact van de coronacrisis op de inwoners van Fryslân. Het Fries Sociaal 

Planbureau en VRF gaven antwoord op de vraag op welke wijze gemeenten de gegevens uit de 

onderzoeksrapporten van het FSP konden gebruiken voor hun herstelbeleid. Ook gingen zij in op de 

vraag hoe we de maatschappelijke impact kunnen blijven monitoren; 

• De evenementenkalender en het mogelijk maken van een ‘vliegende start’ als evenementen weer 

mogelijk zouden zijn. De afdeling Crisisbeheersing heeft afstemming georganiseerd tussen gemeenten, 

GGD, Politie en Brandweer. In gezamenlijkheid is er een handelingskader opgesteld. De 

adviseringsstrategie voor de evenementenorganisatoren was continu gebaseerd op de landelijke lijn; 

helaas gingen er in 2021, net als in 2020, nagenoeg geen festivals door. 

• De preparatie op de jaarwisseling 2021-2022. In het BAO is afstemming geweest over de evaluatie van 

de jaarwisseling 2020-2021, de aanbevelingen die uit deze evaluatie zijn gekomen (“vroegtijdig in 

verbinding met de jongeren, uniformering APV-regelgeving carbidschieten”) alsmede de preparatie op 

de jaarwisseling 2021-2022 (“een jaarwisseling met wederom een vuurwerkverbod, handhaving 

openbare orde, veiligheid van onze hulpverleners). 
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Reguliere werkzaamheden 

Onderstaand een overzicht van de bestuurlijke relevante werkzaamheden: 

 

• Nieuw Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden 

o Het Algemeen Bestuur heeft op 8 juli 2021 het nieuwe Rampbestrijdingsplan Vliegbasis 

Leeuwarden vastgesteld. Dit plan, dat op 1 augustus 2021 in werking is getreden, vervangt het 

oude rampbestrijdingsplan dat dateerde van 1 december 2016. 

Nieuw Regionaal Crisisplan 

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2021 het nieuwe Regionaal Crisisplan 2022-2025 vastgesteld. 

Hiermee is de basis voor de inrichting van onze crisisorganisatie voor de komende vier jaren geborgd; het plan 

trad op 1 januari 2022 in werking. 

 

Ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 en Beleidsplan 2023-2026 

De Bestuurscommissie Veiligheid heeft op 25 november 2021 kennisgenomen van het ontwerp Regionaal 

Risicoprofiel en het proces om te komen tot een nieuw Beleidsplan. Beide documenten zijn (met informele en 

formele inspraakprocedures voor gemeenteraden) vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 15 december 2022. 

 

• Overdracht Meldkamer Noord-Nederland en RCC aan Politie 

o In het eerste kwartaal van 2021 is de Meldkamer Noord-Nederland formeel overgedragen aan 

de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) van de Politie. Daarnaast heeft VRF haar 2/3 

aandeel in het eigendomsrecht van het RCC verkocht aan de politie; sindsdien huurt VRF deze 

ruimte van de politie. 

• Omgang crisisorganisatie met spontane burgerinitiatieven 

o Uit het evaluatierapport van de containercalamiteit (IFV, juni 2019) kwam naar voren dat 

Veiligheidsregio’s nog geen beleid voerden omtrent de omgang met spontane burgerhulp 

tijdens rampen en crises én dat dit veiligheidsrisico’s met zich mee kon brengen. De 

Bestuurscommissie Veiligheid heeft op 16 juni 2021 het Visiedocument spontane 

burgerinitiatieven vastgesteld. Daarna is er gewerkt aan een operationele Handreiking die op 

24 november 2021 is vastgesteld door het Bestuurlijk Waddenzeeoverleg van de Coördinatie 

Regeling Waddenzee (CRW).  De handreiking beschrijft een stappenplan voor de 

crisisfunctionarissen, dat beschrijft hoe zijmet burgerinitiatieven om kunnen gaan. 

• Inzetten crisisorganisatie (24-7 paraat) 

o In 2021 is de crisisorganisatie ingezet bij GRIP-inzetten (14 in totaal) en bij niet GRIP-inzetten 

(langdurige vorstperiode, vogelgriep, containers overboord geslagen op de Noordzee, 

stroomuitval Ameland, brand in machinekamer Koegelwieck, ernstige kwetsbaarheid in 

software Log4j). 

 


