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1. Samenvatting voorstel
Om het nieuwe Regionaal Risicoprofiel op te kunnen stellen zijn de afgelopen periode een talkshow
en 7 themabijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze sessies is gewerkt aan een gezamenlijke
risico-inventarisatie en de risicoanalyse van de aanwezige risico’s. Het resultaat van deze sessies
wordt verwerkt in de herziene versie van het Regionaal Risicoprofiel.
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3. Toelichting
Achtergrond
De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in
de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op
een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr). De afgelopen
jaren zaten het traject van het Regionaal Risicoprofiel (RRP) en het Regionaal Beleidsplan dicht op
elkaar. Om te zorgen voor wat spreiding, zowel in capaciteit binnen VRHM als in het consulteren van
gemeenteraden, is voor één keer een jaar eerder gestart met het Regionaal Risicoprofiel. Op die
manier sluiten beide trajecten in het vervolg beter op elkaar aan.
Het huidige beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2020-2023. Om in 2023 opnieuw een
beleidsplan te kunnen vaststellen, dient het Regionaal Risicoprofiel in 2022 gereed te zijn.
Stand van zaken
In de afgelopen periode is input opgehaald binnen zowel VRHM als bij partners voor het nieuwe
Regionaal Risicoprofiel. Door middel van een talkshow en 7 themabijeenkomsten is met elkaar
gesproken over de verschillende trends, thema’s en crisistypen.
De zeven thema’s die zijn besproken betreffen: Natuur & Klimaat, Milieu, Gebouwde omgeving,
Continuïteit van vitale voorzieningen, Mobiliteit, Veiligheid & Gezondheid en Publieke veiligheid.
De komende periode worden de risico-inventarisatie en risicoanalyse vertaald naar het nieuwe
Regionaal Risicoprofiel. Het streven is om de conceptversie van het herziene Regionaal
Risicoprofiel 21 april aan het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt tussentijds op de
hoogte gehouden van de voortgang en concepten.
Als bijlage is het eerste overzicht meegestuurd van de thema’s en crisistypen.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
-

Thema-indeling regionaal risicoprofiel

Thema-indeling Regionaal Risicoprofiel
Gebouwde omgeving

Natuur & Klimaat
-

Overstroming
Natuurbranden
Extreme weersomstandigheden
Aardbeving
Plagen
Dierziekten

Milieu
- Incident met brandbare/
explosieve stof in open lucht
- Incident met giftige stof in open
lucht
- Radiologische en nucleaire
incidenten

Continuïteit vitale voorzieningen
- Verstoring gasvoorziening
- Verstoring
elektriciteitsvoorziening
- Verstoring drinkwatervoorziening
- Verstoring rioolwater en
afvalwaterzuivering
- Verstoring telecommunicatie &
ICT
- Verstoring afvalverwerking
- Verstoring voedselvoorziening

- Grote branden
- Complexe branden
- Instorting

Mobiliteit & Infrastructuur
-

Luchtvaartincidenten
Incidenten op of onder water
Wegvervoerincidenten
Spoorvervoerincidenten

Gezondheid & veiligheid
- Bedreiging volksgezondheid
- Ziektegolf

Publieke veiligheid
- Verstoring openbare orde
- Extreem geweld

