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Kern mededeling: 
Jaarlijks wordt twee keer een risico-inventarisatie opgesteld. Deze leidt tot een 
top tien die in de weerstandsparagraaf wordt opgenomen. Er is toelichting ge
vraagd op de inschatting van de risico's Omala. ln deze mededeling wordt de 
inschatting van het risico Omala toegelicht en vergeleken met die van de Jaarre
kening 2013. Daarmee wordt invulling gegeven aan een toezegging (EB-30). 

Mededeling: 
Vraagstelling 
Voor OMALA is het risicobedrag in de Programmabegroting 2015 lager dan de 
inschatting die is gemaakt in het Jaarverslag 2013. De staten vragen om een 
toelichting. 

Informatie 
ln het Jaarverslag 2013, dat afgelopen maart en april 2014 door Provinciale 
Staten is besproken is OMALA in de inventarisatie op de 7® plaats gekomen, ln de 
Programmabegroting 2015 (oktober/november 2014) staat OMALA op de 9^ plek. 
In de Programmabegroting 2014 stond Omala als risico op de 7^ plaats, met een 
hogere indexering. 
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Kans Impact Effect Reservering 
(miljoen) 

PB 2014 Groot Klein Middel € 1,20 
JV 2013 Klein Beperkt Klein €0,4 
PB 2015 Klein Beperkt Klein €0,3 

Conclusie 
De inschattingen van het Jaarverslag 2013 en de Programmabegroting zijn met 
uitzondering van de reservering identiek. Ten opzichte van de Programmabegro
ting 2014 (oktober/november 2013) is sprake van een lager ingeschat risico. 

Toelichting 
1. Voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt de metho

de gehanteerd van K x E x I (kans x effect x impact). Deze methodiek is de 
afgelopen jaren uitgebreid verwoord in de paragraaf Weerstandsvermogen. 

2. De paragraaf Weerstandsvermogen wordt ambtelijk samengesteld en opge
bouwd uit de inventarisatie van alle relevante risico's. Daarmee wordt het ri
sicoprofiel aangeduid. 

3. De veronderstelling dat er in de weerstandsparagraaf middelen worden 
gereserveerd voor een risico is niet juist. Er worden via deze paragraaf geen 
middelen apart gezet. De "reservering" is een modelmatige inschatting van 
het risicoprofiel. Voor het risicoprofiel moet de provincie over voldoende 
middelen beschikken om die risico's af te dekken (de dekkingsgraad). 

4. Een risico kan in absolute bedragen groter zijn dan de modelmatige bereke
ning. Immers, door de formule K x I x E wordt aangeduid, dat niet alle risi
co's zich gelijktijdig en overal zullen voordoen. 

5. Dit jaar is rekening gehouden met de bij Omala genomen beheersmaatrege
len en een aanstaand luchthavenbesluit. Daardoor is sprake van een verlaging 
van het risicoprofiel voor dit bedrijventerrein. 
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Ten slotte 
Met deze mededeling hebben wij de aan commissie Economie en Bereikbaarheid van 12 november 
2014 (EB 30)) toegezegde informatie geleverd. Tijdens de statenvergadering op 12 november over 
de Programmabegroting 2015 is bij bespreking van de weerstandsparagraaf u toegezegd dat wij in 
het Jaarverslag 2014 (april 2015) een met de partners afgestemde tekst van het risico Omala opne
men. 


