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2020-12-07 AB ap 8 Uitstel opleveren crisisplan NW3 

1. Doel agendering:

Beeldvorming
Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2. Vraagstelling:
Volgens de planvormingscyclus in de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr), dient het Regionaal 
Crisisplan (RCP) in 2020 geactualiseerd te zijn. De actualisatie was voorzien in Noordwest 3-
verband (NW3), dus met Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Door beperkte 
capaciteit bij de drie betrokken veiligheidsregio’s als gevolg van de coronacrisis, is de 
inhoudelijke uitwerking van het RCP in NW3-verband vertraagd. Het streven is nu het RCP 
NW3 in definitieve conceptvorm Q2/Q3 2021 af te ronden en deze in Q3/Q4 2021 op te 
leveren voor bestuurlijke besluitvorming. Middels deze oplegnotitie wordt het Bestuur 
hierover geïnformeerd en gevraagd in te stemmen met de aangepaste planning. 

3. Achtergrondinformatie:
Met het oog op onder andere een gemeenschappelijke Meldkamer Noord Holland (MKNH) en 
de interregionale dan wel bovenregionale samenwerking, is er in 2018 besloten om te komen 
tot een RCP NW3. Doel hierbij is een uniform plan op te stellen voor de drie regio’s, zodat er 
eenduidig kan worden opgetreden en ‘dezelfde taal’ wordt gesproken. Uiteraard biedt het 
crisisplan (indien nodig) nog ruimte voor regionaal maatwerk (denk hierbij aan de hotspots). 
Verder dient het RCP NW3 zich meer te richten op de (veelal langduriger) nieuwe 
(bovenregionale) crisistypes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering en extreem 
weer, maatschappelijke ontwikkelingen (cyber, immigratie, maatschappelijke onrust) en 
kunstmatige intelligentie. Maar uiteraard kan er ook gedacht worden aan de huidige Covid-19 
crisis. 

4. Consequenties en risico’s:
Bij een aantal crisisfunctionarissen is geïnventariseerd welke financiële, operationele of 
bestuurlijke risico’s er mogelijk worden gelopen, bij uitstel van het opstellen van het RCP 
NW3. Uit de respons is gebleken dat gezien de huidige situatie waar de veiligheidsregio’s zich 
in bevinden en de werkzaamheden waar momenteel prioriteit aan wordt gegeven, deze 
risico’s als zeer laag beoordeeld worden. De focus en capaciteit is op het moment gericht op 
het bestrijden van Covid-19, waarbij zowel operationeel als bestuurlijk geen druk wordt 
ervaren om het RCP NW3 op korte termijn op te leveren. Ook financieel zijn hier vooralsnog 
geen (negatieve) consequenties aan verbonden. In afstemming met NW3 worden geen 
knelpunten verwacht. Het is volgens alle partijen goed uitlegbaar dat het opstellen en 
opleveren van het RCP wordt uitgesteld. Zorgvuldigheid gaat hier voor snelheid. Bovendien 
wordt als voordeel gezien dat de uitkomsten van de evaluaties van Covid-19, dan 
meegenomen kunnen worden. 

5. Voorstel te nemen besluit:
- Het huidig crisisplan te verlengen en het nieuwe RCP NW3 op te laten stellen in 2021. 
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