Persberichten

07-2-2011
Thematisch seminar MisRaR 8 t/m10 februari 2011 in Dordrecht
Van 8 tot en met 10 februari vindt in Dordrecht het 6e thematisch seminar plaats in het kader
van het MiSRaR project. Tijdens dit seminar wisselen de zeven partners die mee doen in dit
Europese samenwerkingsproject kennis en expertise uit op het gebied van risicobeheersing.
MiSRaR staat voor Mitigation Spatial Relevant Risks in European Regions and towns. In
dit InterregIVc project wordt samengewerkt tussen de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
de stad Tallinn, Gabrovo (Bulgarije), Thesprotia (Griekenland), Forli (Italië) Mirandela en
Aveiro (beiden uit Portugal). Doel van dit project is om kennis en ervaringen uit te wisselen met
betrekking tot risicobeheersing gerelateerd aan ruimtelijke planning. Aan het eind van dit
driejarig project zal een (Europees) handboek opgeleverd worden waarin het proces van het
maken van een risicobeheersingsplan wordt beschreven.
In verschillende seminars worden de diverse processtappen met elkaar besproken en nuttige
ervaringen uitgewisseld. Achterliggende gedachte is het beleid op dit terrein te versterken en
verbreden. Daarnaast worden zogenaamde “fieldtrips” georganiseerd.
Eerder is gesproken over het opstellen van een regional risicoprofiel als start van een
gestructureerde risicobeheersingsaanpak. Tijdens het seminar in Dordrecht zal voornamelijk
gesproken worden over het maken van een capaciteitsanalyse als schakel tussen dit risicoprofiel
en het daadwerkelijk formuleren van maatregelen. Later in het project zal gesproken worden
over het implementeren en financieren van maatregelen.
Tijdens hun verblijf in Nederland zullen de buitenlandse gasten bezoeken brengen aan het
Natura2000 gebied in de Hoeksche Waard, Deltares in Delft, het expertisecentrum
natuurbranden op de Veluwe en het bedrijf Standic in Dordrecht.
11-2-2011
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kijkt terug op geslaagd bezoek MiSRaR partners
Van 8 tot en met 10 februari werd het zesde thematisch seminar gehouden in het kader van het
MisRar project. Twaalf gasten uit Estland, Bulgarije, Italië, Griekenland en Portugal kwamen bij
elkaar om kennis en ervaringen te delen met betrekking tot risicobeheersing. Tijdens dit driedaagse programma werden ook een aantal werkbezoeken gebracht binnen en buiten de regio.
MiSRaR is een Europees samenwerkingsproject (InterregIVc) wat er op gericht is kennis en
ervaring te delen op het gebied van risicobeheersing. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is
de trekker van dit project. Andere deelnemers zijn de stad Tallinn in Estland, EPF uit Bulgarije,
Thesprotia in Griekenland, de provincie Forli-Cesena in Italië en de gemeenten Mirandela en
Aveiro beiden in Portugal.
Gedurende dit driejarige project worden een groot aantal seminars georganiseerd waarbij de
deelnemende partners bijeen komen om de diverse stappen in het proces risicobeheersing
proces met elkaar te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook deskundigen uit het
land uitgenodigd en worden er werkbezoeken georganiseerd. Aan het eind van het project zal
een Europees handboek voor het maken van een plan risicobeheersing worden opgeleverd. Het
project loopt tot eind 2012.
Tijdens dit seminar, dat plaats vond in Dordrecht, presenteerden de verschillende landen hun
werkwijze en werd er gediscussieerd aan de hand van casussen. Er werden verder
werkbezoeken gebracht aan de Natura2000 gebieden in Strijen en Strijensas, Deltares in Delft,
experts op het gebied van natuurbranden in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en
het bedrijf Standic in Dordrecht. Al deze bezoeken werden als zeer leerzaam ervaren door de
buitenlandse gasten.

