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Het ‘Samenwerkingsverband Crisisbeheersing Overstromingen Randstad’ (SCOR) is de nieuwe 
naam van de voormalige samenwerkingsverband ‘Dijkring 14, 15, 44’. Het jaar 2020 stond in het 
teken van evalueren van de samenwerking en het herinrichten van de samenwerking middels een 
programmastructuur.

Namens de Veiligheidsregio Kennemerland, neemt mevrouw Nienhuis, burgemeester van 
Heemstede, zitting in de stuurgroep van de SCOR. 

Op 10 december vond de stuurgroepvergadering van de SCOR plaats met daarbij de volgende 
agendapunten en genomen besluiten.

Kernboodschap en evaluatievragen
Voor het programma is een kernboodschap geformuleerd waaraan de samenwerking en 
voortkomende producten en diensten aan gekoppeld zijn. De evaluatievragen zijn er voor om 
tussentijds te evalueren hoe de samenwerking tussen de 18 deelnemende organisaties verloopt en 
of de geleverde producten en diensten naar tevredenheid worden geleverd.

In de stuurgroep is besloten om de kernboodschap nog scherper te formuleren. De evaluatievragen 
worden geherformuleerd naar resultaatgerichte vragen zodat gemeten kan worden of 
opleidingsdoelen behaald zijn en inzichten rondom het thema watercrisis vergroot zijn.

Plan van Aanpak SCOR 2020-2023
In het Plan van Aanpak is het werkprogramma voor de komende jaren opgetekend met de op te 
leveren producten en diensten. In de stuurgroep lag het beschikbaar stellen van capaciteit voor de 
diverse werkgroepen voor. 
Voor de Veiligheidsregio Kennemerland geldt dat in de samenwerking op het dossier water in het 
gebied boven het Noordzeekanaal (project Watercrisis) in een vergelijkbare tijdsplanning 
soortgelijke producten en diensten worden gerealiseerd. Hetgeen zal gaan leiden tot prioritering in 
deelname aan activiteiten in beide gebieden.

In de stuurgroep is besloten dat het beschikbaar stellen van de capaciteit van het realiseren van 
producten en diensten zal verlopen via het directeurenoverleg, zodat er ook een evenredige balans 
ontstaat tussen de 18 deelnemende organisaties over de in te zetten capaciteit.

Opleiden trainen en oefen (OTO)
Het OTO-plan kent een gedegen opbouw naar de multidisciplinaire oefening in 2023, waarbij 
crisisfunctionarissen door alle crisisgremia en crisisfuncties beoefend worden. Voor zowel de 
voorbereiding als aan de deelname van OTO-activiteiten geldt dat er een balans gevonden moet 
worden voor zowel het gebied boven als onder net Noordzeekanaal. Ook zal er samenwerking 
gezocht worden met het samenwerkingsverband Watercrisis voor de realisatie van producten, 
diensten en oefeningen

De stuurgroep heeft ingestemd met het OTO-plan en ziet daarnaast een kans om de gevraagde 
bovenregionale samenwerking uit het rapport van de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s in 
deze samenwerking te bevorderen. Uit de samenwerking van de SCOR kunnen op nationaal niveau 
lessen getrokken worden en biedt deze samenwerking de kans voor de minister te bewegen om 
vanuit dit perspectief budget beschikbaar te stellen voor de oefening in 2023.

Ontbijtsessies
Op 11 december jl. vond de eerste ontbijtsessie plaats. Doel van de sessie was het opfrissen van 
het geheugen en het beeld te schetsen over het samenwerkingsverband en daarnaast stonden de 
bestuurlijke verhoudingen bij hoogwater en evacuatie centraal. Vanuit onze regio namen de heer 
Dales, mevrouw Nienhuis, de heer Nieuwland en mevrouw Schuurmans-Wijdeven deel. 

Financiën
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Het restant van + €85.000,- blijft zoals besloten in de begroting en wordt verder benut in het 
programma tot 2023. Een reservering voor de oefening wordt pas gedaan, als er meer zicht is op 
de begroting van de oefening. Tevens wordt er een appel gedaan bij de minister om financieel bij te 
dragen aan de oefening op basis van bovenregionale samenwerking.

Rondvraag
Aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is het verzoek gedaan om een 
mindmap te realiseren over waterveiligheid. De SCOR heeft hiervoor al voorwerk verricht en zal 
verder door de NGB gerealiseerd worden. 
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