
Uitnodiging bestuurlijke ontbijtsessie Samenwerking  

Crisisbeheersing Overstroming Randstad 

Nederland beschermt zich met sterke waterkeringen en  

aanpassingen in de watersystemen goed tegen overstromingen.  

Hierdoor is de kans op een grootschalige overstroming in de  

Randstad gering. Maar mocht zo’n overstroming er toch komen,  

dan is de impact catastrofaal.  

Bovenregionale samenwerking is cruciaal om goed voorbereid te zijn op de crisisbeheersing bij 

(dreigende) overstromingen in de Randstad. Die samenwerking begint met elkaar kennen, weten wie 

welke verantwoordelijkheid draagt en oefenen. Zo vormen we gezamenlijk een vitale crisisstructuur. 

Op verzoek van de Stuurgroep initieert Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad 

(SCOR) een reeks bestuurlijke sessies met steeds weer een ander thema. Met ontbijtbijeenkomsten 

onder de noemer ‘broodje casus’ willen we hier graag een bijdrage aan leveren. We zullen dit jaar en 

in 2021 verschillende ontbijtbijeenkomsten organiseren. Hierbij zal steeds een ander thema centraal 

staan.  

Namens Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep  

SCOR nodigen wij u van harte uit voor de eerste bestuurlijke ontbijtsessie op vrijdagochtend 11 

december 2020, van 8.30 tot 10.00 uur. 

 

Programma 

Tijdens de eerste broodje casus-sessie zullen we eerst kort het geheugen opfrissen en een beeld 

schetsen van het Samenwerkingsverband Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Wat is de SCOR, 

wat wordt in dit samenwerkingsverband geregeld en waarom is dit voor u belangrijk?  

In het tweede deel van de bijeenkomst staan de bestuurlijke verhoudingen bij hoogwater en evacuatie 

centraal. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de burgemeester, voorzitter veiligheidsregio, 

dijkgraaf en HID van Rijkswaterstaat en hoe verhouden die zich tot elkaar? Aan de hand van 

casuïstiek zal Merijn ten Dam, één van de grondleggers van de bestuurlijke netwerkkaarten, deze 

vragen samen met u verkennen en beantwoorden.  

Voor wie? 
Deze sessie richt zich op de leden van de Stuurgroep SCOR, burgemeesters binnen dit 

samenwerkingsverband, dijkgraven, en de hoofdingenieurs-directeur van Rijkswaterstaat.  

Locatie 

Uiteraard hadden wij u graag uitgenodigd voor een fysieke kennissessie met ontbijt. Geheel conform 

de maatregelen in de strijd tegen Covid -19 organiseren we deze eerste sessie digitaal. Met een mooi 

programma en voldoende aanwezigen zien wij een mooie gelegenheid om nog dit jaar af te trappen 

met onze reeks van ontbijtsessies. Na acceptatie van de uitnodiging krijgt u de MSTeams-link 

toegestuurd. 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden door te mailen naar anna.den@waternet.nl.  

Heeft u vragen over de ontbijtsessie, dan kunt u contact opnemen met Jos Ketelaars, 

programmamanager van de SCOR: jos.ketelaars@waternet.nl of 06-83221883 

We zien u graag op 11 december. 

 

Met vriendelijke groet, 

De werkgroep ontbijtsessies 
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