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Voorstel
Beslispunten
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 consultatie van de gemeenteraden, bijgevoegde gespreksnotitie aanbieden. Met als doel
een discussie met de raad te ondersteunen.
Inleiding
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. De 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.
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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
1

Aanleiding is de voorgenomen harmonisatie van de maatregelzones bij kernongevallen in Nederland aan die van België en
Duitsland. Een deel van Gelderland-Zuid ligt daardoor in de 100km zone van de
kernenergiecentrale in de gemeente Doel (België) waarin de distributie van jodiumpillen in
geval van een incident voorbereid dient te zijn. De Veiligheidsregio anticipeert met dit scenario
op deze ontwikkeling; de harmonisatie is op dit moment nog niet geëffectueerd.

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 als 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.
Op basis van deze keuzes en verzamelde informatie is het concept beleidsplan geschreven.
Schematisch kan het plan als volgt worden samengevat:

Conceptrapportage
Voordat de concept plannen worden vrijgegeven voor de consultatieronde bij de gemeenteraden en
diverse externe partners, is een bevestiging van het draagvlak voor de beleidskeuzes binnen de
veiligheidsregio gewenst.

Vervolg
Na accordering door het bestuur, wordt de consultatieronde ingezet. Aan de burgemeesters wordt
overgelaten op welke wijze zij de gemeenteraden wensen te consulteren. Aan de externe partners
wordt het conceptplan toegezonden. Indien gewenst, wordt door de VRGZ nadere toelichting gegeven
op het conceptplan, inclusief risicoprofiel. Naar verwachting zal de consultatieronde eind 2015 starten.
De gemeenten en externe partners kunnen zich bij de consultatieronde uitspreken over de
beleidskeuzes die worden voorgesteld, waaronder de prioritaire risico’s en de volgorde daarvan.
Na de reactietermijn zal afhankelijk van de reacties begin 2016 een eventueel gewijzigd Regionaal
beleidsplan en Regionaal risicoprofiel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ter vaststelling..
Beoogd effect
Met een nieuw Regionaal beleidsplan dat gebaseerd is op een actueel Regionaal risicoprofiel en
ontwikkelingen die zich landelijk, regionaal en binnen de organisatie voordoen, wordt richting gegeven
aan de werkzaamheden voor de komende vier jaar. De hoofdrichting is hierbij het bevorderen van
integraliteit; zowel binnen als buiten de organisatie.
Relatie met bestaand beleid
Het concept Regionaal beleidsplan sluit aan op de strategische agenda van het Veiligheidsberaad.
Ook elementen uit de monodisciplinaire beleidsplannen zijn er in verwerkt.
Argumenten
Herkenbaarheid in de regio
De consultatie van gemeenteraden, crisispartners en omliggende regio’s maakt het mogelijk na te
gaan of risico’s of beleidsthema’s worden gemist in respectievelijk het concept Regionaal risicoprofiel
en het concept Regionaal beleidsplan. Daarnaast wordt met de consultatieronde de herkenbaarheid
van en het draagvlak voor de prioritaire beleidsthema’s getoetst.
Kanttekeningen
Bezuinigingen
De veiligheidsregio moet de komende jaren opnieuw bezuinigen. Aangezien het beleidsplan een plan
of hoofdlijnen is, hebben deze bezuinigingen vermoedelijk consequenties voor de jaarplannen van de
veiligheidsregio. Door middel van de planning en control cyclus wordt over de voortgang vooraf en
achteraf aan het bestuur verantwoording afgelegd.
Financiën

Nee

Ja

Het regionaal beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders die zijn gesteld
door het bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Wanneer de veiligheidsregio in
de nabije toekomst wordt geconfronteerd met bezuinigingen die invloed zouden kunnen
hebben op activiteiten, wordt hierover in jaarplannen gerapporteerd.
Bedrag:
Wijze van dekking:

Bestuurlijk / juridisch
Met de vaststelling van het Regionaal beleidsplan Gelderland-Zuid 2016-2019 wordt voldaan aan het
artikel 14 en het artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's. Zoals de wet vereist worden bij de
totstandkoming van het Regionaal beleidsplan en het Regionaal risicoprofiel nadrukkelijk gemeenten
en politie, betrokken. Daarnaast wordt afstemming gezocht met de crisispartners van de
veiligheidsregio en met omliggende veiligheidsregio's.

Communicatie
Communicatie over het Regionaal beleidsplan en Regionaal risicoprofiel zal plaatsvinden in meerdere
overlegvormen binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarnaast zal in MultiNieuws aandacht
worden gevraagd voor de inhoud en komen de vastgestelde plannen uiteindelijk op de website
beschikbaar.
Uitvoering
Van beleidsplan naar jaarplannen
Het beleidsplan is een plan in hoofdlijnen. In overeenstemming daarmee zijn de activiteiten die in het
beleidsplan zijn benoemd ook op hoofdlijnen beschreven. Deze hoofdlijnen worden concreter vertaald
in de jaarplannen van de VRGZ. Aan de hand van de planning- en control-cyclus zal aan het bestuur
over de voortgang worden gerapporteerd.

