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3. Risicobeheersing

3.1 Vertrekpunt
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke 
leefomgeving aandacht te schenken aan veiligheid, waardoor risico’s kunnen worden 
afgewend, beperkt of ten minste beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt. Waar 
risico’s niet volledig kunnen worden teruggedrongen, blijft een restrisico aanwezig. 

Risicobeheersing bij complexe en risicovolle bedrijven
Risicobeheersing is een beleidsveld in beweging: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat het geven van adviezen moet passen binnen 
de procedures en richtlijnen van de Wabo die op 1 oktober 2010 in werking is 
getreden. In 2012 telt Nederland ongeveer 25 regionale omgevingsdiensten (regionale 
uitvoeringsdiensten) die zijn belast met vergunningverlening, handhaving en toezicht op het 
gebied van milieu. Milieudiensten West-Holland en Midden-Holland worden omgevormd tot 
omgevingsdiensten. 

In Hollands Midden zijn bijna alle gemeenten aangesloten bij een milieudienst. De 
gemeenten die hiervoor kiezen, brengen bij de nieuwe omgevingsdienst hun complexe 
milieutaken onder, zoals het milieudeel van vergunningen voor complexe en risicovolle 
bedrijven. Overige gemeentelijke vergunningen en het toezicht en de handhaving ten 
aanzien van bouwen, wonen en ruimtelijke ordening, blijven in gemeentelijke handen. 
De provincies hevelen hun milieu- en overige Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) -taken over naar de nieuwe omgevingsdienst. Voor wat betreft BRZO 
bedrijven, waarvan er elf in de regio zijn, blijft de provincie bevoegd gezag, echter de 
voorbereiding van de vergunning gaat wel naar de omgevingsdiensten. Ook waterschappen 
kunnen mogelijk in de toekomst deelnemen aan deze omgevingsdiensten. 

3.2 Resultaten

Risicoadvisering
De VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd aan gemeenten, provincies en andere 
bestuursorganen over risico’s, zoals in de Wvr is beschreven. Een belangrijk instrument 
hierbij is advisering ten aanzien van vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van 
bouw, gezondheid, milieu, evenementen en brandveiligheid. De VRHM maakt hiervoor 
gebruik van de expertise die aanwezig is binnen de verschillende kolommen en bij de 
partners. Om de adviestaak een multidisciplinair karakter zoals bedoeld in de Wvr te 
geven, wordt de visie op risicobeheersing opgesteld en ter besluitvorming aangeboden. 
Vervolgens analyseert de (nog samen te stellen) werkgroep risicobeheersing de risico’s 
uit het risicoprofiel en adviseert over welke risico’s op welke wijze met welke partners 
worden aangepakt. Voor alle risico’s geldt dat door het versterken van de generieke 
crisisorganisatie eventuele incidenten daadkrachtig bestreden worden. Daar waar binnen 
de vier beleidsprioriteiten keuzes moeten worden gemaakt, focussen we ons op de 
grootste risico’s, categorieën 1 en 2 uit het risicoprofiel. Daartoe behoren ook de door de 
gemeenteraden het meest geduide risico’s (transport gevaarlijke stoffen, evenementen, 
incidenten in gebouwen met publieksfunctie.
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Risicocommunicatie
Risicocommunicatie sluit aan bij het regionaal risicoprofiel. Risicocommunicatie levert een 
bijdrage aan de bewustwording van risico’s in de directe omgeving. Het schept duidelijkheid 
over wat de overheid wel en niet kan doen, waardoor de burger het handelingsperspectief 
kan bepalen. 
Brandveiligheideducatie is een vorm van risicocommunicatie. Risicocommunicatie richt 
zich op het informeren van burgers en bedrijven over:
•  risicobronnen in hun omgeving;
•  hoe de VRHM zich heeft voorbereid;
•  de kans dat zich een ramp voordoet;
•  de gevolgen die een mogelijke ramp heeft voor hun gezondheid en welzijn;
•  het handelingsperspectief.

In de veiligheidsmonitor worden vragen gesteld over risicocommunicatie. Resultaten van de 
veiligheidsmonitor worden gebruikt bij uitvoering van het risicocommunicatieplan welke op 
23 juni 2011 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. 

3.3 Realisatie

nr actiepunt mono/
multi

verantwoordelijk 
directieniveau

verantwoordelijk
uitvoering

reguliere
bedrijfs-
voering

12 13 14 15

1 Opstellen 
multidisciplinaire visie 
op risicobeheersing, 
waarin onder andere 
de relatie met de 
omgevingsdiensten is 
opgenomen

multi directeur VRHM voorzitter nog 
samen te stellen 
werkgroep 
risicobeheersing

ja X

2 Analyseren en adviseren 
over de aanpak van 
risico’s

multi directeur VRHM voorzitter nog 
samen te stellen 
werkgroep 
risicobeheersing

ja X

3 Oprichten 
evenementenloket 
voor eenduidige 
multidisciplinaire 
advisering bij 
vergunningverlening 
risicovolle evenementen

multi coördinerend 
functionaris

voorzitter 
werkgroep 
evenementen

ja X

4 Creëren van een 
overzicht van risicovolle 
evenementen in de 
regio Hollands Midden 
in de vorm van een 
evenementenkalender

multi coördinerend 
functionaris

coördinator (nog 
op te richten) 
evenementen-
loket

ja X X X X

5 Uitvoeren 
risicocommunicatieplan

multi coördinerend 
functionaris

voorzitter 
werkgroep 
communicatie

ja X X X X

6 Ontwikkelen en uitvoeren 
Plan Brandveiligheid-
educatie

mono regionaal 
commandant 
BHM

directeur 
risicobeheersing 
BHM

ja X X X X
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