
4.4.5 Aardbevingen  

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen vinden plaats 
als er in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. De energie plant zich dan in een golfbeweging 
vanuit het centrum naar de omgeving voort.  

De laatste jaren vinden er in Nederland meerdere aardbevingen plaats. In Groningen is het actueel, 
maar ook in Noord-Holland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt op dit 
moment onderzoek uitgevoerd naar aardbevingen (met name in relatie tot gaswinning). De minister 
heeft in 2013 aangegeven de uitkomsten van deze onderzoeken af te zullen wachten, voordat hij het 
huidige beleid aanpast. Eén van de onderzoeken die plaatsvindt is een onderzoek naar 
aardbevingrisicobeleid.  

Wat doen we er aan? 

Op dit moment zijn er geen concrete landelijke, regionale of gemeentelijke beleidsinitiatieven. Ook in 
de zin van crisisbeheersing worden er geen aanvullende maatregelen genomen. De kans dat een 
aardbeving plaatsvindt zijn moeilijk in te schatten, daarnaast ook het effect en de impact. Met name in 
Groningen is de maatschappelijke onrust zichtbaar. De gemeente Bergen wil zich daarom hard 
maken het thema aardbevingen op de politiek/bestuurlijke agenda te krijgen. Aangezien het thema 
aardbevingen een thema is waar de gemeente een kleine rol speelt zullen de inspanningen zich 
richten op de veiligheidsregio.  

4-jarige doelstelling Bestuurlijke aandacht krijgen voor het thema aardbevingen 
Bestaand beleid  
Nieuwe acties - Het thema aardbevingen bestuurlijk onder de aandacht brengen bij 

het bestuur van de veiligheidsregio  
- Volgen landelijke ontwikkelingen  

Beoogd effect  Voldoende informeren van betrokken instanties, inwoners e.d. 
Voorkomen van maatschappelijke onrust. 

Betrokken partners Veiligheidsregio NHN en gemeente Bergen  
 

  



 

4.4.6 Overstromingen 

Overstromingen ten gevolge van een dijkdoorbraak zijn een voorstelbaar risico in de gemeente 
Bergen. Omdat de gevolgen van een dijkdoorbraak zich veel verder uitstrekken dan de 
gemeentegrenzen is dit een onderwerp dat zich per uitstek leent om opgepakt te worden op 
regionaal/landelijk  niveau. In 2008 is er op initiatief van het ministerie van BZK ruime aandacht voor 
dit onderwerp geweest uitgewerkt door de Taskforce Management Overstromingen.  
 
Wat doen we er aan ? 
 
In 2008 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de gevolgen van een dijkdoorbraak 
in beeld gebracht voor ons gebied. Vervolgens is er grootscheeps geoefend door alle gemeenten 
inclusief partners. Dit heeft geleid tot een Coördinatieplan Overstromingen. Dit plan beschrijft hoe te 
handelen bij een (dreigende) grootschalige overstroming en eventuele evacuatie. Het beschrijft een 
werkwijze om gestructureerd om te gaan met het risico van (dreigende) overstromingen. Bestaande 
crisisbeheersingsstructuren,waarschuwingsprocedures, procesplannen en vergadercycli blijven van 
kracht.  
 
4-jarige doelstelling Bestuurlijke aandacht houden voor het thema overstromingen 
Bestaand beleid Coördinatieplan Overstromingen 
Nieuwe acties - Het verfijnen van het Coördinatieplan Overstromingen  
Beoogd effect  Vergroten kennis over de gevolgen van een overstroming 

Het bieden van handelingsperspectief  
Betrokken partners Veiligheidsregio NHN, Hoogheemraadschap 
 
 


