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RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
1. Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. Het bestuur van de veiligheidsregio te verzoeken om zich bij de prioritering voor
het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de risico’s met een hogere impact en
een hogere waarschijnlijkheid.
3. Het bestuur van de veiligheidsregio verzoeken verder met name te focussen op de
risico’s verstoring energievoorziening en verstoring drinkvoorziening.

Bestaand kader:
Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht geworden.
Doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige
organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder regie van de besturen
van de 25 veiligheidsregio’s.
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke planvormen die nauw met elkaar
verbonden zijn, het risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan. De Wvr schrijft voor dat
het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan
vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan biedt een strategisch beleidskader voor een
periode van vier jaar. Het geeft richting aan de inspanningen door de veiligheidsregio
en beschrijft de te behalen prestaties. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn
op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).
Het risicoprofiel beschrijft wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is.
Tot slot wordt in het crisisplan (art. 16 Wvr) de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding
van rampen en crises.
Kader risicoprofiel
Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden het huidige Regionaal Risicoprofiel, samen met het Regionaal Beleidsplan en
het Regionaal Crisisplan, vastgesteld. Deze planvormen dienen iedere vier jaar
opnieuw te worden geactualiseerd en vastgesteld. Bijgaand treft u het concept
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019.
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Doelstelling:
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 opgesteld. Het regionaal risicoprofiel
heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan.
Aan de raad wordt gevraagd, op basis van het regionaal risicoprofiel, haar wensen
kenbaar te maken voor het beleidsplan van de veiligheidsregio.

Inleiding:
Waarom een risicoprofiel?
Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op
vele soorten veiligheidsrisico’s. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en
terrorisme, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen
vormen een continue bedreiging van de vitale belangen van de samenleving. Om deze
bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, is nauwe samenwerking tussen
overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger van belang. Elke regio herbergt
specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners
nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige
risico´s te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch
beleid voeren om de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de
crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Ook biedt het een basis voor
de risicocommunicatie naar de burgers.
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in artikel 15 de verplichting opgenomen om een
risicoprofiel van de veiligheidsregio op te stellen. Het nu voor u liggende
‘Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden’ voldoet aan de wettelijke vereisten.
Wat is een risicoprofiel?
Het regionaal risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de in een
veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende
gebieden. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio
strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en
crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afstemmen.
Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio. Het
begrip ‘risico’ wordt in dit verband gedefinieerd als:

‘Een samenstel van de waarschijnlijkheid dat zich een brand, ramp of crisis (of
dreiging daarvan) voordoet en de mogelijke impact die dat kan hebben.’
In de Wet veiligheidsregio’s wordt het risicoprofiel als volgt beschreven:
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Het risicoprofiel bestaat uit:
a.

een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot
een brand, ramp of crisis kunnen leiden,

b.

een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de
veiligheidsregio kunnen voordoen, en

c.

een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de
soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

Risico’s
De risico-inventarisatie geeft een overzicht van alle risico’s die zich in de regio
Hollands Midden voor kunnen doen. Niet alle risico’s kennen dezelfde impact en
waarschijnlijkheid. Het is bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat zich een aardbeving
voordoet in de regio, maar des te waarschijnlijker dat er een incident tijdens een
evenement plaatsvindt. Tijdens vijf expertbijeenkomsten hebben breed
samengestelde groepen de risico’s uit het risicoprofiel besproken en geduid. Zij
hebben hiermee op basis van onderzoeken, documenten, de karakteristieken van
VRHM en hun kennis en ervaring over de 25 crisistypen een risicobeeld bepaald. De
risico’s die bepalend zijn voor het risicobeeld van Veiligheidsregio Hollands Midden
zijn uitgewerkt in de risicoanalyse:


Bedreiging volksgezondheid (dierziekten overdraagbaar op mens)



Evenementen



Incidenten in tunnels



Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht



Incidenten met giftige stof in open lucht



Natuurbranden



Overstromingen



Verkeersincidenten op land



Verstoring drinkwatervoorziening



Verstoring energievoorziening



Verstoring openbare orde



Verstoring telecommunicatie en ICT



Ziektegolf

De risicoanalyse is ervoor bedoeld om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van een
risico kunnen zijn. De analyse is opgebouwd uit een algemene toelichting over de
context van het crisistype. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke impact en
waarschijnlijkheid die een incident binnen dit crisistype heeft. De uitkomsten van de
analyse zijn vervolgens verwerkt tot de positie op het risicodiagram. De positie op het
risicodiagram geeft een bandbreedte, waarbinnen incidenten binnen dit crisistype
zich zullen bevinden.
Risicodiagram
Het risicodiagram is een tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact
en waarschijnlijkheid van de risico’s worden samengebracht. Deze oordelen zijn tot
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stand gekomen door middel van de expertmeetings met zoveel mogelijk betrokken
partijen en partners uit de regio.
Het maakt de risico’s onderling vergelijkbaar en maakt inzichtelijk wat de prioritaire
risico’s zijn. Risico’s met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen
meer aandacht dan risico’s met een lage impact en lage waarschijnlijkheid.
= Categorie 1

Categorie 1: Impact is catastrofaal of zeer ernstig.

= Categorie 2

Categorie 2: Impact is zeer ernstig of ernstig.

= Categorie 3

Categorie 3: Impact is aanzienlijk of beperkt.

= Categorie 4

Categorie 4: Impact is beperkt.

Argumenten:
3.1

Het bestuur van de veiligheidsregio verzoeken verder met name te focussen op
de risico’s verstoring energievoorziening en verstoring drinkvoorziening.

Verstoringen van nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit en drinkwater kunnen, als
ze lang uitvallen, grote impact hebben op de bevolking. Dit hebben we in Hillegom in
het verleden ook ondervonden (januari 2010 grote stroomuitval Bollenstreek, gaslek
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oktober 2011). Ook bij oefeningen blijken deze onderwerpen altijd lastige dilemma’s
met zich mee te brengen. Extra focus is daarom op zijn plaats.
Financiële dekking:
Op voorhand worden er geen financiële implicaties verwacht.
Om de risico’s af te dekken is capaciteit nodig voor risicobeheersing, operationele
voorbereiding, incidentbestrijding, risico- en crisiscommunicatie en nazorg. Als de
‘wensenlijsten’ van alle gemeenteraden zijn ontvangen, dan zal het bestuur van de
veiligheidsregio een overall afweging moeten maken welke lokale wensen wel en
welke niet kunnen worden gehonoreerd. De definitieve keuzes worden uiteindelijk in
het beleidsplan vastgelegd. De uitvoering van het beleidsplan wordt binnen de
bestaande (meerjaren)begroting gerealiseerd.
Participatie:
Het Regionaal Risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een werkgroep
waarin alle hulpverleningsdiensten in vertegenwoordigd waren, evenals een
vertegenwoordiging van gemeenten.
Urgentie:
Het verzoek is om het risicoprofiel voor 1 juni 2015 te behandelen ivm de planning
voor de verdere vaststelling in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden.
Kanttekeningen:
n.v.t.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

A. van Erk

secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd:
- Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden dd 12-03-2015
Informatie bij: Sigrid Kunnen, S.Kunnen@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537283
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Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 15, lid 3 Wet veiligheidsregio’s,
besluit:
1. Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands
Midden.
2. Het bestuur van de veiligheidsregio te verzoeken om zich bij de prioritering
voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de risico’s met een hogere
impact en een hogere waarschijnlijkheid.
3. Het bestuur van de veiligheidsregio verzoeken verder met name te focussen
op de risico’s verstoring energievoorziening en verstoring drinkvoorziening.

Aldus besloten in de vergadering van 17 september 2015.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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