
 

Reactienota zienswijzen meerjarenkoers 2023 – 2026 en het regionaal 

risicoprofiel 2022 - 2025 
 

Aanleiding 

In september zijn de meerjarenkoers 2023 – 2026 en het regionaal risicoprofiel 2022 - 2025 

aangeboden aan de Friese gemeenteraden, met het verzoek om hier een zienswijze op te geven. Op 

een van de achttien gemeenten en twee partners na hebben de gemeenteraden ervoor gekozen om 

geen zienswijze in te dienen, en daarmee hun vertrouwen uit te spreken in de voorgestelde koers en 

het risicoprofiel.  

 

Tegelijkertijd sluiten we de ogen niet voor de ingediende zienswijzen van de gemeenteraad van 

Smallingerland, Wetterskip Fryslân en Veiligheidsregio Drenthe. Via deze reactienota voorzien we de 

ingebrachte zienswijzen van een reactie. Deze reactienota delen we met alle Friese gemeenten en 

onze betrokken partners, zodat iedereen optimaal geïnformeerd is over de besluitvorming met 

betrekking tot onze meerjarenkoers en het te hanteren risicoprofiel. 

 

Kritisch over het onderdeel cyber in zowel het risicoprofiel als het onderdeel veiligheid in de 

meerjarenkoers 

De gemeenteraad van Smallingerland geeft aan dat de activiteiten ten aanzien van het thema 

cyber(veiligheid) algemeen zijn geformuleerd in het regionaal risicoprofiel. Gezien de actualiteit van 

dit thema en het kwalificeren van het thema als een van de accenten voor de komende vier jaar zou 

de gemeenteraad van Smallingerland graag nu al meer concrete activiteiten op dit thema 

gepresenteerd willen zien in de meerjarenkoers 2023-2026. 

 

Onze reactie: 

Als dagelijks bestuur erkennen wij de risico’s op het gebied van cyber. ‘Cyber en connectiviteit’ heeft 

daarom een prominente plek gekregen in ons Risicoprofiel. Risico-inventarisaties vormen de kern van 

crisisbeheersing en vormen de input voor de planvorming en activiteiten (bijvoorbeeld netwerken, 

vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen of risicocommunicatie). Wij onderkennen dat cyber een 

thema is in onze regio maar de concretisering van het thema vindt plaats in onze jaarplannen, de 

jaarlijkse kaderbrief en de programmabegroting. De verantwoording verloopt vervolgens via de 

bestuursrapportages en het jaarverslag.  

 

We kiezen voor een meerjarenkoers op hoofdlijnen. Als we iets hebben geleerd van de afgelopen 

beleidsperiode, is het dat het belangrijk is om flexibel en wendbaar te zijn in een dynamische wereld. 

 

Droogte en wateroverlast benoemen als een apart risico 

Wetterskip Fryslân geeft ons het advies om: 

 

1. Droogte te benoemen als een apart risico/scenario.  

2. Wateroverlast te benoemen als een apart risico/scenario.  

3. Termen als ‘catastrofaal’ beter te duiden en/of af te zwakken en de bijbehorende 

communicatieboodschappen voor de vaststelling multidisciplinair af te stemmen.  

 

Onze reactie: 

 

1. Gelet op de genoemde ervaringen in de afgelopen zomers erkennen wij als dagelijks bestuur 

dat ‘extreme droogte’ een risico is waarmee we te maken kunnen krijgen. De effecten van 

een droogteperiode zijn divers en hebben invloed op meerdere risico’s. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan natuurbrand. Om het risico “droogte” goed te borgen hebben we deze 



tevens opgenomen bij de “Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn”. Het verwoorden van 

een droogteperiode dient inderdaad een prominente plek te krijgen in het Regionaal 

Risicoprofiel onder de risico’s bij het thema natuurlijke omgeving. Wij nemen dit advies over. 

2. Gelet op de ervaringen van de afgelopen zomers erkennen wij als dagelijks bestuur dat 

“wateroverlast” inderdaad een risico is waarmee we mee te maken kunnen krijgen. De 

effecten van wateroverlast hebben invloed op meerdere risico’s. Denk hierbij aan 

overstroming van een polder. Om het risico “wateroverlast” goed te borgen hebben we deze 

tevens opgenomen in de “Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn”. Het verwoorden van 

het risico wateroverlast dient ook een prominente plek te krijgen in het Regionaal 

Risicoprofiel onder de risico’s bij het thema natuurlijke omgeving. Wij nemen dit advies over,  

3. Het risicoprofiel is opgesteld aan de hand van de landelijke handreiking Regionaal 

Risicoprofiel. Daarin wordt terminologie gebruikt. De VRF conformeert zich aan de landelijke 

handreiking. Wij nemen dit advies daarom niet over. 

 

Bundeling van boven regionale risico’s 

Veiligheidsregio Drenthe ziet graag in het Regionaal Risicoprofiel de boven regionale risico’s 

gebundeld. We hebben als Noordelijke veiligheidsregio’s een verbondenheid in de aanpak van boven 

regionale crises. Er zijn scenario’s denkbaar waarin wij bijstand moeten leveren. Als buurregio is het 

prettig om deze boven regionale risico’s gebundeld terug te vinden. In het voorliggende risicoprofiel 

is dat niet het geval, mogelijk kan dat bij een tussentijdse herziening worden meegenomen. 

 

Onze reactie: 

Het risicoprofiel is opgesteld aan de hand van de landelijke handreiking Regionaal Risicoprofiel. De 

VRF conformeert zich aan de landelijke handreiking. Wij nemen dit advies daarom niet over. 

 

 

Overige opmerkingen 

Naast de bovengenoemde formele zienswijzen is een aantal opmerkingen gemaakt, vragen gesteld of 

overwegingen meegegeven aan het bestuur. Voor de volledigheid verwerken we ook deze zaken, 

voorzien van een reactie in deze reactienota. 

 

 

Wetterskip Fryslân 

1. Vanuit het project Water & Evacuatie heeft Wetterskip Fryslân eerder data aangeleverd bij 

het bedrijf HKV. Het is voor ons lastig te achterhalen in hoeverre deze data daadwerkelijk zijn 

verwerkt in de documenten. Hier zou nog een check op plaats moeten vinden. 

2. Het advies om de factsheet voor de leesbaarheid uit te breiden met een legenda (net zoals 

bijlage b -> H 3.2 Diagram). 

 

Onze reactie:  

1. Het risicoprofiel is tot stand gekomen d.m.v. expertsessie en input vanuit de partners. Hierbij 

is gebruik gemaakt van alle aangeleverde data.  

2. De leesbaarheid van het document moet optimaal zijn. Het toevoegen van een legenda 

bevordert de leesbaarheid.  

 

 

Veiligheidsregio Groningen 

Is benieuwd hoe de komende beleidsperiode wordt gewerkt aan het beperken van de waarschijnlijke 

risico’s en de verbinding hierin op 3noord niveau? 

 

  



Onze reactie: 

De impact van onze gezamenlijke analyse ‘Impactanalyse Hoogwater’(2022) zou hierin centraal 

kunnen staan. 

 

 

Veiligheidsregio Drenthe 

Het zou interessant zijn om als Noordelijke regio’s komend jaar de wederzijdse risicobeelden te 

presenteren en te verkennen hoe we tot een dynamisch risicoprofiel kunnen komen. 

 

Onze reactie:  

Het risicoprofiel is opgesteld met de methodiek die beschreven staat in een landelijke handreiking 

Regionaal Risicoprofiel. Deze handreiking zal de komende periode worden herzien. Vanuit Vakraad 

Risico- en Crisisbeheersing is het project gestart: Verkenning doorontwikkeling methodiek regionaal 

risicoprofiel. Vanuit Veiligheidsregio Fryslân participeren we in dit project. We hanteren daarom de 

landelijke methodiek en terminologie. 


