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Zienswijze crisisbeheersingsplan

Geachte heer Kohsiek,

Op 6 november 2019 ontving het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Kennemerland het voorlopig vastgestelde Crisisbeheersingsplan 2020 van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  Conform artikel 5.29 Waterwet 
heeft u ons bestuur in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. 

Het crisisbeheersingsplan is een actualisering van het eerdere plan van 2012. Helaas 
is er geen overzicht beschikbaar van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 
het eerdere plan. De ervaringen in de samenwerking op basis van het plan van 2012 
zijn goed, we gaan ervan uit dat het nieuwe plan eenzelfde basis blijft bieden in het 
gezamenlijk optrekken bij een crisis op het gebied van waterveiligheid.

Het bestuur van de veiligheidsregio Kennemerland heeft in het eigen risicoprofiel 
(vastgesteld in 2018) de risico van een overstroming door een dijkdoorbraak en het 
risico dat gevormd wordt door storm en clusterbuien uitgewerkt, aangezien dit voor 
onze regio relevante risico’s zijn. De regio is, gezien de dichtheid van wonen, 
werken en recreëren, kwetsbaar voor de uitval van infrastructuur die samenhangt 
met deze risico’s. Dit kleurt ook het feit dat we de samenwerking met de 
waterschappen in onze regio actief op-  en uitbouwen. 

De samenwerking tussen onze regio en het Hoogheemraadschap heeft mede vorm 
gekregen in het strategische project van het Veiligheidsberaad ‘Water en 
Evacuatie’, dat waterbeheerders en veiligheidregio’s handvatten geeft om 
gezamenlijk op te trekken. Ook het opstellen van het Interregionaal Coördinatieplan 
Overstroming Wateroverlast & Evacuatie boven het Noordzeekanaal heeft een 
zekere impuls heeft gegeven aan de samenwerking tussen de regio en uw 
Hoogheemraadschap. De Bestuurlijke Masterclass Watercrises die u organiseert is 
daarvan een goed voorbeeld. Ook de samenwerking op het gebied van geografische 
informatievoorziening is interessant, het helpt in de planvorming en in het bieden 
van handelingsperspectief voor burgers. 
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Naast de acute crises, waar het crisisbeheersingsplan vooral op ziet, hebben onze 
organisaties de afgelopen zomers ook ervaring opgedaan met een ander soort crisis, 
namelijk de problematiek van juist een tekort aan water. We hebben geconstateerd 
dat ook in die situatie het Hoogheemraadschap en de Veiligheidsregio 
Kennemerland goed gebruik hebben kunnen maken van elkaars middelen en 
netwerk om het bestuur te adviseren over de maatschappelijke effecten van zo’n 
situatie. 

Mede in het kader van de Omgevingswet, werken we ook graag als partner met u 
ook samen aan de opbouw van de signaleringsfunctie richting gemeenten en 
provincie, ter voorkoming van een crisis op het gebied van waterveiligheid 

Wij hebben de intentie in ons eigen MOTO-programma met regelmaat aandacht te 
besteden aan thema waterveiligheid. In 2020 staat het thema water en 
waterveiligheid zelfs centraal in het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 
van de crisisfunctionarissen van de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit geeft de 
gelegenheid om de samenwerking te bestendigen en gezamenlijk dit thema te 
beoefenen, hetgeen bijdraagt aan de gezamenlijke voorbereiding die nodig is in het 
perspectief van klimaatverandering met meer extreem weer. 

Uw crisisbeheersingsplan sluit daarbij goed aan op werkwijzen en processen bij de 
veiligheidsregio en biedt daarmee een goede basis voor de samenwerking. We 
hebben verder geen inhoudelijke opmerkingen bij het plan. 

Wij wensen u veel succes met de afronding van het crisisbeheersingsplan. 

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur 

Voorzitter secretaris 


