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Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Om als veiligheidsregio een adequaat beleid te kunnen voeren moet er inzicht zijn in de aanwezige risico’s in
de regio. Daartoe is door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een regionaal risicoprofiel opgesteld.
Het beeld is opgesteld aan de hand van de gemeentelijke risico-inventarisatie van de provinciale risicokaart.
Daarnaast is het aangevuld met risico’s van de verschillende disciplines t.w. GHOR, politie, brandweer,
Waterschap en defensie en van verschillende ketenpartners als Enexis en Brabant Water.
Het risicobeeld is onderdeel van het regionaal risicoprofiel. Hierin vindt ook de analyse van de risico’s
plaats, en een capaciteiteninventarisatie om de bestuurders inzicht te geven in wat de Veiligheidsregio en de
partners al aan de risico’s doen.

In te stemmen met de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel.

Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet veiligheidsregio’s van kracht geworden. Eén van de vernieuwingen die
de wet introduceert, is het Regionaal Risicoprofiel. Binnen zes maanden na invoering van de wet moeten de
veiligheidsregio’s over een risicoprofiel beschikken, dat samen met alle relevante partners is opgesteld.
Om als veiligheidsregio een adequaat beleid te kunnen voeren, moet er inzicht zijn in de aanwezige risico’s,
zowel in de eigen regio als in de omliggende gebieden. Zoals vastgelegd in het Wetsvoorstel
Veiligheidsregio'
s zal elke regio daarom als basis voor het '
beleidsplan veiligheidsregio'(artikel 14
wetsvoorstel Wet veiligheidsregio’s) moeten beschikken over een '
regionaal risicoprofiel'(artikel 15
wetsvoorstel wet veiligheidsregio’s).
Inmiddels is het Regionaal Risicoprofiel VRBZO in concept gereed en zijn de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen aan te geven.
Door langdurige ziekte van de coördinator rampenbestrijding is uw Raad niet tijdig geïnformeerd en in de
gelegenheid gesteld om eventuele wensen met betrekking tot het Regionaal Risicoprofiel tijdig kenbaar te
maken. Bovenstaande situatie legt een bepaalde tijdsdruk op het besluitvormingsproces, maar zorgvuldige
afweging van belangen en respecteren van rechten is nog belangrijker.
Uw inbreng is bijzonder belangrijk omdat de Wet Veiligheidsregio’s specifiek in artikel 15 lid 3 aangeeft:
“Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende

gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid.
Instemmen met het Regionaal Risicoprofiel heeft echter in directe zin geen financiële consequenties. Nu
wordt een algemeen beeld geschetst en de echte inhoudelijke keuzes komen later. Deze worden inzichtelijk
gemaakt in het Regionaal Beleidsplan en op dat moment ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio.
Het risicoprofiel kan, nadat uw wensen met betrekking tot het in het beleidsplan op te nemen beleid kenbaar
zijn gemaakt, aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden, waarna het als basis zal gaan
dienen voor het op te stellen Regionaal Beleidsplan.

Historie
Op grond van de wet stelt het bestuur van een veiligheidsregio dit risicoprofiel niet eerder vast dan nadat
hierover overleg is gevoerd met de raden van de deelnemende gemeenten. De uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel ligt echter wel bij het Algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio.
Om deze reden is bij brief van 4 maart 2010 aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten het
verzoek gedaan de gemeenteraden te informeren over het Regionaal Risicoprofiel. Tevens is verzocht de
gemeenteraden uit te nodigen eventuele wensen met betrekking tot het Regionaal Risicoprofiel kenbaar te
maken.
Het risicoprofiel moet het bestuur van de veiligheidsregio in staat stellen om afgewogen keuzes te maken
over het gewenste beleid in alle schakels van de zogenaamde veiligheidsketen: risicobeheersing (proactie en
preventie), incidentmanagement (preparatie en repressie) en herstel (nazorg). Op basis van het risicoprofiel
moeten enerzijds besluiten kunnen worden genomen over het voorkomen en beperken van de risico'
s
(risicobeheersing). Anderzijds kunnen met het risicoprofiel de capaciteiten van de crisisbeheersingsorganisatie worden afgestemd op de aanwezige risico'
s.
Het regionaal risicoprofiel is daarnaast een instrument om de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar
af te stemmen. De gemeente heeft de integrale zorg voor veiligheid en gezondheid van haar inwoners, de
veiligheidsregio heeft de integrale zorg voor hulpverlening op het moment dat de risico’s tot uitdrukking
komen.
Een regionaal risicoprofiel dat op basis van een ‘all hazard’-aanpak en op basis van een waarschijnlijkheiden impactanalyse, wordt opgesteld en waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Dit gebeurt aan de hand
van de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel1 zodat alle regio’s het regionaal risicoprofiel op
uniforme wijze opstellen.
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Alternatieven en overwegingen
Op grond van de raadpleging zijn door diverse gemeenteraden aandachtspunten meegegeven.
In het algemeen richten deze aandachtspunten zich op risico’s die in de nabije toekomst nader zullen worden
onderzocht. De aandachtspunten zullen hierbij worden meegenomen. Met name richten de aangeleverde
aandachtspunten zich op:
Luchtvaartincidenten. De zogenaamde “Hold gebieden” en aanvliegroutes worden onderzocht en
gewogen.
Ongevallen met brandbare / explosieve / giftige stof in de open lucht. Hierbij wordt onderzocht of
dit crisistype verder moet worden uitgewerkt en daadwerkelijk moet worden opgenomen in het
regionale risicoprofiel. Het gaat hierbij met name over vervoer over de grotere snelwegen binnen
onze regio.
Zoals eerder vermeld wordt het risicoprofiel gefaseerd uitgewerkt. Van de in het risicoprofiel beschreven
crisis- en incidenttypen zijn conform planning in 2009 zeven crisis- en incidenttypen aan een risicoanalyse
onderworpen en uitgewerkt. Dit betreft:
1. Natuurbranden.
2. Ongevallen spoorvervoer in incidenten in tunnels.
3. Verstoring energievoorziening (elektriciteit en gas).
4. Verstoring drinkwatervoorziening.
5. Luchtvaartincidenten.
6. Incidenten in tunnels.
7. Grootschalige ordeverstoringen.
Voor 2010 zijn de volgende scenario’s gepland:
8. Overstromingen.
9. Grote brand in gebouwen met minder zelfredzame personen.
10. Grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie.
11. Grote brand in bijzonder hoge gebouwen.
12. Ongeval vervoer weg.
13. Ongeval stationaire inrichting ( productie, verwerking, opslag en gebruik).
14. Verstoring rioolafvoer en afvalwaterzuivering.
Voor 2011 zijn de volgende scenario’s gepland:
15. Extreme weersomstandigheden.
16. Ongeval transport buisleidingen.
17. Kernongeval.
18. Verstoring telecommunicatie en ICT.
Vervolgens staat voor 2012 gepland:
Eventueel actualiseren/verbeteren scenario’s en capaciteitenanalyse van bestaande scenario’s.
Verdere samenwerking rond risicoprofiel (leerproces risicodenken) binnen de Veiligheidsregio en
met externe partners versterken.
Voorbereiding nieuwe beleidscyclus risicoprofiel – beleidsplan
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Risicoafweging
Instemmen met dit Regionaal Risicoprofiel heeft echter in directe zin geen financiële consequenties. Nu
wordt een algemeen beeld geschetst en de echte inhoudelijke keuzes komen later. Deze worden inzichtelijk
gemaakt in het Regionaal Beleidsplan en op dat moment ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio.
Consequenties
Het Regionaal Risicoprofiel is de basis voor het opstellen en laten vaststellen van het Regionaal Beleidsplan.
Kort gezegd worden in dit Regionaal Beleidsplan de beleidskeuzen voor de komende jaren vastgesteld om de
aanwezige risico’s in de regio te kunnen prepareren en beheersen. Dit door o.a. de beschikbare capaciteit
daarvoor goed aan te wenden. In de komende maanden zal door de Veiligheidsregio een voorstel voor een
projectplan worden opgesteld en een aanvang worden gemaakt met het opstellen van het Regionaal
Beleidsplan.

!

Een regionaal risicoprofiel dat als basis kan gaan dienen voor het op te stellen Regionaal Beleidsplan
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Eind 2010, begin 2011 wordt het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ter
consultering aan de gemeenteraden voorgelegd, waarna in maart 2011 ter vaststelling wordt aangeboden
aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
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Communicatie rondom het regionaal risicoprofiel wordt verzorgd door de Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost. Interne communicatie wordt indien nodig, verzorgd door de afdeling voorlichting in
samenwerking met het team Brandweer (coördinator rampenbestrijding).
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