Project Water en Evacuatie
Water en Evacuatie is één van de projecten van de Strategische
Agenda Versterking Veiligheidsregio’s van het Veiligheidsberaad.
In de Strategische Agenda zijn prioriteiten opgenomen voor de
veiligheidsregio’s met als doel het tegengaan van maatschappelijke
ontwrichting door de crisis- en risicobeheersing te versterken. Het
project Water en Evacuatie voert het Veiligheidsberaad samen met het
ministerie van Veiligheid en Justitie en de waterpartners (verenigd via de
Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen) uit.

Waarom het project Water en Evacuatie?
Nieuwe inzichten en kennis van wereldwijde ervaringen met
klimaatverandering creëren momenteel veel aandacht voor de impact die
klimaatgevolgen kunnen hebben voor onze dichtbevolkte delta en ons
rivierenlandschap. Deze nieuwe inzichten verhogen de bewustwording
dat wij ons als samenwerkende partijen moeten voorbereiden op (de
gevolgen van) een overstroming. Een overstroming heeft immers een
lage waarschijnlijkheid, maar hoge impact indien het zich voordoet. De
(voorbereiding van) de crisisbeheersing door veiligheidsregio’s en haar
partners is cruciaal om de gevolgen van een overstroming zoveel mogelijk
te beperken.
Om deze taak in te kunnen vullen, moeten de veiligheidsregio’s kennis
hebben van de overstromingsrisico’s in hun gebied én met name de
mogelijke gevolgen van een overstroming. Dit doen zij op basis van gebied

De facts
>> Water en Evacuatie is één van de projecten van de
Strategische Agenda.
>> Water en Evacuatie heeft als doel het ontwikkelen
van een structurele aanpak waarmee een adequate
crisisbeheersing bij overstromingen bevorderd wordt.
>> Het project is een gezamenlijke inspanning van de
waterpartners (veiligheidsregio’s, departementen,
Rijkswaterstaat, waterschappen).

specifieke scenario’s die ter beschikking
worden gesteld door waterbeheerders,
gemeentes en de vitale partners. Kennis
van het gebied leidt tot inzicht in onder
andere de maatschappelijke impact van een
overstroming, mogelijke schade, kansen en
(on)mogelijkheden van horizontale en verticale
evacuatie en hersteltijd. Omdat de kennis bij
veiligheidsregio’s over de gevolgen van een
overstroming naar een hoger plan getild kan
worden, richt het project Water en Evacuatie
zich hierop. Het doel is de gebied specifieke
gevolgen van een overstroming beter te leren
kennen en beter voorbereid te zijn op het
moment dat zich een overstroming voordoet.

Wat is het Veiligheidsberaad?
Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de
veiligheidsregio’s. Deze 25 burgemeesters vormen tevens het
Algemeen Bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Vier keer
per jaar komen de 25 voorzitters bijeen voor de vergadering van het
Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV.
Het Veiligheidsberaad ondersteunt de veiligheidsregio’s bij
de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onder andere door
onderzoeken te laten doen, gezamenlijke standpunten te formuleren
en gezamenlijke projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast
is het Veiligheidsberaad de gesprekspartner voor de minister van
Veiligheid en Justitie op de thema’s van de veiligheidsregio’s.

Wat levert het project Water
en Evacuatie op?
Met de uitvoering van het project
Water en Evacuatie geven de betrokken
organisaties gezamenlijk vorm aan de derde
laag (crisisbeheersing) uit het concept
meerlaagsveiligheid. De veiligheidsregio’s
werken samen met de ministeries van
Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en
Milieu, Rijkswaterstaat en de waterschappen
aan een structurele aanpak van de
crisisbeheersing bij overstromingen. Dit
betekent dat veiligheidsregio’s in 2016
beschikken over een handreiking voor de
gevolgen van overstromingen -inclusief een
risicoanalyse en evacuatiestrategie- en
over instrumenten om zelfredzaamheid
te stimuleren. Ook versterken de
veiligheidsregio’s de kennis over water
en evacuatie en levert het project een
meerjarenprogramma en een methode
op die inzicht geeft in de kwaliteit van de
voorbereiding op een overstroming. Op dit
moment is de projectuitvoering in volle gang.
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