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Bestuursvoorstel

Onderwerp  Verlengen Programmaplan Maritieme Veiligheid  

Status Besluitvormend 

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd  het programmaplan 

Maritieme Veiligheid te verlengen tot en met 31 december 

2020 

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Niet van toepassing

Bijlagen Geen

1. Samenvatting

Maritieme veiligheid is reeds enkele jaren een speerpunt in Zeeland. In 2006 is gestart met het 

project Samenwerken & Slagkracht, waarin verbetering van de incidentbestrijding op de 

Westerschelde centraal stond. Dit heeft in 2009 geresulteerd in een capaciteitenanalyse voor de 

incidentbestrijding op de Westerschelde. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen 

van dit project is, in opdracht van het algemeen bestuur, besloten het project Deltawateren als 

vervolg op te starten. Dit project richt zich op het voorkomen en beperken van risico’s en het 

verbeteren van de incidentbestrijding op de Deltawateren. Dit project is met de samenhangend 

risicowatersysteem oefening op 23 september 2015 getoetst.

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland ingestemd met het 

programmaplan Maritieme Veiligheid 2016-2019. De belangrijkste doelstelling van dit plan was 

om enerzijds verder te investeren in het in stand houden van datgene in de jaren 2006 t/m 2015 

was gerealiseerd en anderzijds een nieuwe impuls te geven aan de aandacht voor het 

voorkomen en bestrijden van de gevaren en dreigingen op de Deltawateren. De looptijd van het 

programma is vastgesteld tot 31 december 2019.  Het plan is vastgesteld tot en met 31 

december 2019.

Verzoek tot verlenging

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht in te stemmen met het verlengen van het 

programmaplan Maritieme Veiligheid tot en met 31 december 2020. Deze verlenging is 

noodzakelijk in verband met:

- Een aantal toonaangevende dossiers zoals de evaluatie IBP-Deltawateren, de SAR-

dekking Oosterschelde maar ook om (een aantal) resterende Risico- en 

slagkrachtanalyses te kunnen afronden, die zullen bijdragen aan het behalen van de 

doelstellingen. 

- De inhoudelijke alsmede financiële evaluatie kan hierna (vóór eind 2020) worden 

uitgevoerd, met specifieke aandacht voor de borging van de (resterende) doestellingen 

samenhangend met het bestedingsplan Maritieme Veiligheid.

- Een gedegen borgingsplan voor het thema Maritieme Veiligheid, passend binnen de 

kaders van het beleidsplan, op te leveren.



Algemeen Bestuur

9-4-2020

Agendapunt: 5a

Pagina 2 van 2

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Programmaplan Maritieme Veiligheid, d.d. 19 mei 2016, versie 1.0, vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur op 08-07-2016.

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten):

Op de balans staat nog een bedrag van € 1.226.006 ter dekking 

van het programmaplan Maritieme veiligheid. Met het 

verlengen van de programmaperiode blijft dit bedrag 

beschikbaar voor de uitvoering van het programmaplan. 

Verder geen financiële consequenties.

Dekking uit: Zie financiële consequenties.

4. Consequenties

Operationele consequenties: Geen operationele consequenties.

Consequenties voor 

gemeenten: 

Geen consequenties voor gemeenten.

5. Communicatie

Betrokkenen (intern en extern) worden geïnformeerd over het besluit van het AB inzake de 

verlenging van het programmaplan maritieme veiligheid.

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing 

Adviescommissies Financiën 

(ACF) 

Niet van toepassing 

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Geen opmerkingen.  
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