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Kennisnemen van 

 

De stand van zaken aangaande vogelgriep in Fryslân: 
- Taken en verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid; 
- Coördinatie in Fryslân; 
- Communicatie en handelingsperspectief. 

Inleiding 

 

Vanuit de evaluatie van de vogelgriepperiode 2020/2021 zijn een 
aantal aanbevelingen meegegeven. De afgelopen maanden is 
inhoud gegeven aan deze aanbevelingen door de afdeling 
crisisbeheersing en relevante partners, een vertaling hiervan is te 
vinden in bijgaande factsheet. 
Momenteel is er ook weer sprake van een vogelgriepperiode, de 
opgezette en nu in de factsheet beschreven vorm van 
samenwerking functioneert naar tevredenheid. 

Kernboodschap 

 

De aanbevelingen richten zich op: 
- Op – en afschaling; 
- samenstelling overlegstructuur; 
- plannen / protocollen / werkwijze; 
- verantwoordelijkheden / taken, scenario’s; 
- Informatiemanagement en (crisis)communicatie.  

 
De beschreven aanbevelingen zijn grotendeels verwerkt in een 
zogenoemde (en bijgesloten) ‘factsheet’. Deze ‘factsheet’ is door 
planvorming crisisbeheersing gezamenlijk met de relevante 
partners opgesteld. De ‘factsheet’ is opgebouwd vanuit de 
perspectieven: 

- taken en verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid; 
- coördinatie in Fryslân; 
- communicatie en handelingsperspectief.  

 
Naast bovenstaande zijn er een tweetal aandachtspunten welke 



 
door de afdeling crisisbeheersing zijn opgepakt: 
1. De afdeling crisisbeheersing faciliteert het overleg tussen de 
Friese gemeenten, de terreinbeherende organisaties, Wetterskip 
Fryslân en LNV aangaande ‘financiële compensatie door het Rijk’. 
Resultaten zullen in uw overleg worden gedeeld.  
 
2. Onderzoek of een vogelgriep periode kan leiden tot GRIP 
opschaling. Dit vraagstuk wordt door de afdeling crisisbeheersing 
en relevante partners vanuit een breder perspectief beschouwd. 
Deze beschouwing vindt plaats in het verlengde van het recent 
vastgestelde crisisplan; hoe om te gaan met  ‘langdurige en 
sluimerende crisis’.  
 

Consequenties 

 

- 

Communicatie 

 

De factsheet wordt gedeeld met de relevante partners en 
opgenomen in de app crisisbeheersing. 
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