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Wet veiligheidsregio’s 
In de Wet veiligheidsregio’s is de verplichting opgenomen eens in de vier jaar een 
Regionaal risicoprofiel, Regionaal beleidsplan en een Regionaal crisisplan vast te 
stellen. De huidige plannen zijn inmiddels vier jaar oud en vragen om herziening. De 
verplichting die daar bij hoort is dat de burgemeester het ontwerpbeleidsplan van de 
veiligheidsregio, dat mede gebaseerd is op een actueel risicoprofiel, voorlegt op de 
voor hem passende wijze aan de gemeenteraad, voordat tot vaststelling kan worden 
overgegaan. Bijgevoegde gespreksnotitie ondersteunt deze consultatie. 
Regionaal risicoprofiel 
Omdat het beleidsplan mede gebaseerd moet zijn op een (actueel) risicoprofiel, is in 
de eerste helft van  2015 gestart met het herzien van het risicoprofiel. Dit heeft een 
multidisciplinaire werkgroep ter hand genomen, ondersteund door de inbreng van 
vertegenwoordigers van diverse samenwerkingspartners en gemeenten tijdens een 
expertsessie. De herziening is afgerond en het concept Regionaal risicoprofiel 2015 
is klaar: Een aantal scenario’s is aangepast en één nieuw scenario is toegevoegd.  
Het scenario ‘Ongeval kernenergiecentrale’ is toegevoegd.  
Per gemeente wordt een samenvatting van het vernieuwde risicoprofiel voorbereid. 
Een voorbeeld hiervan is ter informatie bijgevoegd. 
Regionaal beleidsplan 
Begin 2015 is tevens een multidisciplinaire werkgroep gestart met het schrijven van 
het Regionaal beleidsplan 2016-2019. Inmiddels is het concept beleidsplan gereed. 
Het concept beleidsplan heeft als thema ‘Integraliteit’ gekregen. De wereld verandert; 
er is sprake van vergrijzing, een ‘terugtredende overheid’ die meer 
verantwoordelijkheid neerlegt bij de burger/ samenleving en op diverse vlakken moet 
bezuinigd worden. Het is daarom voor de veiligheidsregio van belang om zowel 
binnen als buiten de organisatie de samenhang te zoeken en krachten te bundelen.  
Prioritaire risico’s (jaarthema’s) en integrale thema’s 
Het Regionaal risicoprofiel heeft een nadrukkelijke plek gekregen in het beleidsplan 
doordat prioritaire risico’s zijn benoemd die zijn weergegeven in jaarthema’s. Het 
gaat dan om de risico’s: 

 Water in 2016; 

 Brand & verminderd zelfredzamen in 2017; 

 Continuïteit in 2018; 

 Gevaarlijke stoffen in 2019. 
Aan deze jaarthema’s wordt gedurende het betreffende jaar extra aandacht besteed. 
De leerpunten en producten die hieruit voortkomen, zijn vervolgens ook voor andere 
risico’s in de regio in te zetten; ten behoeve van zowel risicobeheersing als 
incidentbestrijding. Overigens betekent dit niet dat er voor de andere risico’s uit het 
risicoprofiel geen aandacht is. 
Naast de jaarthema’s is een viertal integrale thema’s benoemd die afkomstig zijn uit 
landelijke en regionale ontwikkelingen en waarbij integrale samenwerking zowel 
binnen als buiten de VRGZ een belangrijk vertrekpunt vormt. Deze integrale thema’s 
zijn: 

 Informatiemanagement; 

 Zelfredzaamheid en burgerparticipatie; 

 Communicatie; 

 Risicogerichtheid. 
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1. Voorlopige vaststelling  van het concept Regionaal beleidsplan 2016-2019, 
inclusief het concept Regionaal risicoprofiel 2015. 

2. Afhankelijk van het besluit onder 1. het concept Regionaal beleidsplan 2016-
2019, inclusief het concept Regionaal risicoprofiel 2015, ter consultatie aan te 
bieden aan de gemeenteraden (via de burgemeesters), crisispartners en 
omliggende veiligheidsregio’s.  

3. Bij de aanbieding van de conceptplannen aan de gemeenteraden, bijgevoegde 
gespreksnotitie aanbieden. Met als doel een discussie met uw raad te 
ondersteunen. 

VRGZ   

   

   

Gezien door 

portefeuillehouder 

 

 


