Input Regionaal Risicoprofiel 2023-2026
De afgelopen periode hebben verschillende gemeenten tekstvoorstellen en aanvullingen gedaan voor het Regionaal
Risicoprofiel. Dit werd zowel tijdens de bespreking van het risicoprofiel in de raad gedaan als via amendementen. De
ontvangen input is meegenomen en verwerkt in het Regionaal Risicoprofiel.
Wensen voor beleidsplan 2024-2027
Gemeente
Alphen aan den
Rijn

Wensen voor beleidsplan
Geeft aan dat naast de 4 voorgestelde aanjagers ook
gericht moet worden op digitale afhankelijkheid.

BodegravenReeuwijk

Is akkoord met de genoemde aanjagers: toenemende
hyperconnectiviteit, energietransitie, klimaatverandering en
verdichting.
Eens met de meegegeven punten uit het Regionaal
Risicoprofiel. Verder 3 amendementen ingediend met daarin
op hoofdlijnen:
• Zet de komende jaren stevig in op het (beter)
bereiken van de samenleving in het kader van
risico- en crisiscommunicatie.
• Geef urgentie aan het zo spoedig mogelijk
realiseren van een (minimaal) voldoendebeoordeling voor aanrijtijden van de brandweer voor
de gehele gemeente Gouda.
• Punt 2 van het besluit te vervangen door: ‘het
verzoeken van het bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden om, op basis van het concept
Regionaal Risicoprofiel 2023-2026, onderstaande
punten, binnen de geldende financiële kaders, te
betrekken bij het opstellen van het Regionaal
Beleidsplan 2024-2027’

Gouda

Hoe gaan we hiermee om?
In het Regionaal Risicoprofiel worden
zeven aanjagers benoemd:
hyperconnectiviteit, digitale
afhankelijkheid, verdichting,
vergrijzing, klimaatverandering,
energietransitie en polarisatie en
radicalisering. Deze 7 aanjagers zijn
belangrijke thema’s in de huidige
samenleving en zullen de komende
beleidsperiode worden opgepakt. Dus
de geadviseerde prioritering van 4
aanjagers betekent niet dat de
overige aanjagers niet opgepakt gaan
worden. De (verdere) uitwerking van
deze thema’s vormt dus een
belangrijk doel in het komende
beleidsplan.
Geen specifieke actie vereist.

De punten uit de amendementen zijn
als input meegegeven aan (het
projectteam voor) het Regionaal
Beleidsplan.
Aanvullend toelichting bij punt 3:
Tot februari 2023 worden de
beleidsuitgangspunten (de ambities
en ontwikkelopgaven voor het
beleidsplan VRHM 2024-2027) in
beeld gebracht. Deze worden daarna
verwerkt in de Kadernota waarin het
beleids- en financiële kader voor de
ontwerp-Programmabegroting 2024
staat (vroeger
‘Begrotingsuitgangspunten’
genoemd). De ontwerpkadernota
wordt daarna (rond april-mei) aan
gemeenteraden voorgelegd voor
wensen en bedenkingen. De
uitkomsten hiervan worden
meegenomen in de ontwerp1

Hillegom

Programmabegroting en via een
zienswijzeprocedure aan
gemeenteraden aangeboden.
Wil aandacht voor de vier voorgestelde onderwerpen
In het Regionaal Risicoprofiel worden
(toenemende hyperconnectiviteit, energietransitie,
zeven aanjagers benoemd:
klimaatverandering en verdichting), aangevuld met
hyperconnectiviteit, digitale
verstoring van de openbare orde (waaronder evenementen), afhankelijkheid, verdichting,
wegvervoer- en spoorwegincidenten, complexe branden,
vergrijzing, klimaatverandering,
het risico op overstromingen en aandacht voor BRZO-bedrijf energietransitie en polarisatie en
Draka interfoam.
radicalisering. Deze 7 aanjagers zijn
belangrijke thema’s in de huidige
samenleving en zullen de komende
beleidsperiode worden opgepakt. Dus
de geadviseerde prioritering van 4
aanjagers betekent niet dat de
overige aanjagers niet opgepakt gaan
worden. De (verdere) uitwerking van
deze thema’s vormt dus een
belangrijk doel in het komende
beleidsplan.
Complexe incidenten op het spoor en
op de weg evenals de complexe
branden maken onderdeel uit van ons
reguliere Opleiden, Trainen en
Oefenprogramma.

Kaag en
Braassem

Bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral
richten op de aanjagers: Energietransitie,
Klimaatverandering, Hyperconnectiviteit en Digitale
afhankelijkheid.

Overstromingen en de risico’s die
hieruit voortvloeien worden op dit
moment onderzocht en er wordt
planvorming voor opgesteld. Tevens
wordt gekeken naar een passend
handelingsperspectief.
BRZO-bedrijven en
evenementenveiligheid hebben
speciale aandacht binnen onze
adviserings- en toezichtstaken.
In het Regionaal Risicoprofiel worden
zeven aanjagers benoemd:
hyperconnectiviteit, digitale
afhankelijkheid, verdichting,
vergrijzing, klimaatverandering,
energietransitie en polarisatie en
radicalisering. Deze 7 aanjagers zijn
belangrijke thema’s in de huidige
samenleving en zullen de komende
beleidsperiode worden opgepakt. Dus
de geadviseerde prioritering van 4
aanjagers betekent niet dat de
overige aanjagers niet opgepakt gaan
worden. De (verdere) uitwerking van
deze thema’s vormt dus een
belangrijk doel in het komende
beleidsplan.
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Katwijk
Geen aanvullende wensen.
Krimpenerwaard Geen aanvullende wensen.
Leiden
Het Algemeen Bestuur van de VRHM mee te geven zich bij
de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te
richten op de genoemde aanjagers: Hyperconnectiviteit,
Energietransitie, Klimaatverandering, Verdichting, Digitale
afhankelijkheid, Polarisatie en radicalisering, Vergrijzing en
langer zelfstandig blijven wonen.

Leiderdorp
Lisse

Tot dusver geen reactie ontvangen.
Richten op de vier voorgestelde onderwerpen (toenemende
hyperconnectiviteit, energietransitie, klimaatverandering en
verdichting), aangevuld met toenemende polarisatie,
wegvervoer- en spoorwegincidenten, complexe branden en
het risico op teveel en te weinig water onder invloed van
klimaatverandering.

Nieuwkoop

Op peil houden van het aantal brandweervrijwilligers.

Noordwijk

Bij de prioritering van het Regionaal Beleidsplan vooral
richten op natuurbranden (duin) en de aanjager verdichting
in samenhang met het bezwijken van de primaire
waterkering en de aanjagers polarisatie in samenhang met
publieke veiligheid.

Geen actie vereist.
Geen actie vereist.
In het Regionaal Risicoprofiel worden
zeven aanjagers benoemd:
hyperconnectiviteit, digitale
afhankelijkheid, verdichting,
vergrijzing, klimaatverandering,
energietransitie en polarisatie en
radicalisering. Deze 7 aanjagers zijn
belangrijke thema’s in de huidige
samenleving en zullen de komende
beleidsperiode worden opgepakt. Dus
de geadviseerde prioritering van 4
aanjagers betekent niet dat de
overige aanjagers niet opgepakt gaan
worden. De (verdere) uitwerking van
deze thema’s vormt dus een
belangrijk doel in het komende
beleidsplan.
Polarisatie is één van de benoemde
aanjagers en zal daarmee worden
opgepakt evenals klimaatverandering.
Voor overige punten:
Complexe incidenten op het spoor en
op de weg evenals de complexe
branden maken onderdeel uit van ons
reguliere Opleiden, Trainen en
Oefenprogramma.
Overstromingen en de risico’s die
hieruit voortvloeien worden op dit
moment onderzocht en er wordt
planvorming voor opgesteld. Tevens
wordt gekeken naar een passend
handelingsperspectief.
Het op peil houden van
brandweervrijwilligers is altijd iets wat
de aandacht heeft binnen onze
organisatie. Op dit moment wordt er
gewerkt aan het werven van nieuwe
vrijwilligers met behulp van een
nieuwe campagne.
Natuurbranden en overstromingen
(waaronder het bezwijken van
primaire keringen) worden opgepakt
binnen het operationele
planvormingsproces en het Opleiden,
Trainen en Oefenen-proces.
Zie verder antwoord Alphen aan den
Rijn.
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Oegstgeest

Teylingen

Richten op de vier voorgestelde onderwerpen (toenemende
hyperconnectiviteit, energietransitie, klimaatverandering en
verdichting),
Richten op de vier voorgestelde onderwerpen (toenemende
hyperconnectiviteit, energietransitie, klimaatverandering en
verdichting), aangevuld met cybercriminaliteit en digitale
connectiviteit, verstoringen van de openbare orde
(waaronder evenementen), wegvervoer – en
spoorwegvervoerincidenten, BRZO bedrijf Akzo Nobel,
complexe branden en het risico op overstromingen.

Geen actie vereist.

Cybercriminaliteit is met name het
domein van de politie en valt buiten
het domein van de veiligheidsregio.
Wel wordt aandacht besteed aan
digitale connectiviteit onder de
aanjager digitale afhankelijkheid. Dit
thema wordt door de politie,
veiligheidsregio en andere partners
gezamenlijk opgepakt.
Complexe incidenten op het spoor en
op de weg evenals de complexe
branden maken onderdeel uit van
onze operationele planvorming en
ons reguliere Opleiden, Trainen en
Oefenprogramma.

Voorschoten

Waddinxveen

Zoeterwoude

Overstromingen en de risico’s die
hieruit voortvloeien worden opgepakt
vanuit het programma
klimaatadaptatie. Tevens wordt
gekeken naar een passende
handelingsperspectieven.
De gemeenteraad kan zich vinden in de gestelde aanjagers, In het Regionaal Risicoprofiel worden
maar vraagt vooral te richten op klimaatverandering,
zeven aanjagers benoemd:
energietransitie en vergrijzing. Daarbij bij vergrijzing vooral
hyperconnectiviteit, digitale
aandacht te besteden aan de brandveiligheid voor ouderen. afhankelijkheid, verdichting,
vergrijzing, klimaatverandering,
energietransitie en polarisatie en
radicalisering. Deze 7 aanjagers zijn
belangrijke thema’s in de huidige
samenleving en zullen de komende
beleidsperiode worden opgepakt. Dus
de geadviseerde prioritering van 4
aanjagers betekent niet dat de
overige aanjagers niet opgepakt gaan
worden. De (verdere) uitwerking van
deze thema’s vormt dus een
belangrijk doel in het komende
beleidsplan.
Richten op de vier voorgestelde onderwerpen (toenemende Geen actie vereist.
hyperconnectiviteit, energietransitie, klimaatverandering en
verdichting).
Vooral richten op de aanjagers Toenemende
In het Regionaal Risicoprofiel worden
hyperconnectiviteit, Digitale afhankelijkheid,
zeven aanjagers benoemd:
Klimaatverandering, Energietransitie en Vergrijzing en
hyperconnectiviteit, digitale
langer zelfstandig blijven wonen.
afhankelijkheid, verdichting,
vergrijzing, klimaatverandering,
energietransitie en polarisatie en
radicalisering. Deze 7 aanjagers zijn
belangrijke thema’s in de huidige
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Zuidplas

Richten op de vier voorgestelde onderwerpen (toenemende
hyperconnectiviteit, energietransitie, klimaatverandering en
verdichting).

samenleving en zullen de komende
beleidsperiode worden opgepakt. Dus
de geadviseerde prioritering van 4
aanjagers betekent niet dat de
overige aanjagers niet opgepakt gaan
worden. De (verdere) uitwerking van
deze thema’s vormt dus een
belangrijk doel in het komende
beleidsplan.
Geen actie vereist.

5

