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Inleiding
Het bestuur van de veiligheidsregio is op grond van de Wet veiligheidsregio’s
verantwoordelijk voor de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing. In het
beleidsplan wordt de koers voor de komende vier jaar bepaald. Volgens de Wet
veiligheidsregio’s moet het bestuur van de veiligheidsregio tenminste eenmaal in de vier jaar
een beleidsplan vaststellen. Op 29 september 2014 heeft de bestuurscommissie openbare
veiligheid VRK het concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing vastgesteld. In de Wet
veiligheidsregio’s staat dat voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het beleidsplan de
burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio overlegt met de
gemeenteraad over het concept beleidsplan.
Op maandag 8 december jl. heeft de VRK een informatiebijeenkomst over de inhoud en het
proces van het beleidsplan georganiseerd voor de raden in Kennemerland.
Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor als zienswijze aan de veiligheidsregio mede te delen dat zij
instemt met het concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 van de
Veiligheidsregio Kennemerland.
Beoogd resultaat
Het beleidsplan richt zich op strategische beleidskeuzes en doelstellingen voor een periode
van vier jaar. In het beleidsplan worden de kaders vastgesteld waarbinnen de operationele en
tactische planning van de crisisbeheersingsorganisatie plaatsvindt. Het is daarmee de
strategische ontwikkelagenda van de veiligheidsregio.
Argumenten
Het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 is een product van en voor de
partners in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRK functioneert hierbij als
platform voor een goede multidiscipliniare samenwerking. Het beleidsplan is gemaakt om
richting te geven aan de verdere ontwikkeling van die samenwerking in de regio
Kennemerland. Het beleidsplan vertaalt bestuurlijke verantwoordelijkheden en ambities naar
operationele voorbereiding en taakuitvoering. Het beleidsplan geeft richting aan de
inspanningen van de samenwerkende gemeenten en alle partners in en van de
veiligheidsregio. Het maakt, ook naar de samenleving toe, inzichtelijk hoe de regio omgaat
met fysieke risico’s, hoe zij zich op deze risico’s voorbereidt en hoe zij de samenwerking met
partners gestalte geeft. Het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 beschrijft de
doelstellingen en de te behalen resultaten voor de komende vier jaar voor de
multidisciplinaire thema’s Risicobeheersing, Incidentbeheersing, Herstel,
Informatiemanagement en Kwaliteitszorg.
Het algemeen bestuur van de VRK heeft op 9 juli 2012 het nieuwe regionaal risicoprofiel
vastgesteld. Het voorliggend concept Regionaal Beleidsplan is mede gebaseerd op het
risicoprofiel. Dit risicoprofiel geeft de prioritering in de geïnventariseerde risico’s aan, zodat
te zien is welke risico’s in deze regio relevant zijn. In de veiligheidsregio Kennemerland valt
een aantal ramptypen in de hoogste categorie: vliegtuigcrash bij landing, ernstige ziektegolf
door virus, brand in treintunnel, stroomuitval door brand in een onderstation, twee weken

extreme kou en sneeuw én maatschappelijke onrust (sociaal psychologische impact). Vóór
vaststelling van het risicoprofiel is de raden van Kennemerland gevraagd naar hun
zienswijze. Over het algemeen kan gesteld worden dat het concept risicoprofiel goed
ontvangen is bij de verschillende gemeenteraden. De ontvangen reacties hadden deels
betrekking op het risicoprofiel zelf en deels op het beleid van de veiligheidsregio. Hierop
heeft het bestuur VRK besloten de reacties mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe
Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing (Besluit AB 9 juli 2012). Zie ook bijlage 2.
In het Regionaal Beleidsplan zijn de volgende strategische uitgangspunten richtinggevend:
1. Bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht. De regio Kennemerland wil de
(zelf)redzaamheid en veerkracht van haar inwoners en aanwezige bedrijven versterken. Dit
doet zij door burgers en bedrijven optimaal te informeren over landelijke- en
(boven)regionale risico’s en duidelijk te maken wat burgers en bedrijven zelf kunnen doen
tijdens een crisis of ramp.
2. Professionalisering van de crisisorganisatie. Professionaliseren betekent investeren in een
professionele crisisorganisatie die in staat is flexibel te opereren in geval van alle mogelijke
rampen en crises. Dit vereist in de eerste plaats dat de regionale hulverleningsdiensten en
betrokken partners hun eigen crisisprocessen op orde hebben en effectief samenwerken.
3. Versterken van samenwerking. Risico’s houden zich niet aan regiogrenzen. De VRK
investeert al langere tijd in het verbeteren van bovenregionale samenwerking en de
aansluiting tussen Rijk en veiligheidsregio’s. De VRK ziet hierbij nog steeds kansen om de
samenwerking met diverse partijen verder uit te bouwen (overheidsdiensten, burgers en
bedrijven). De samenwerking met de beheerders van vitale infrastructuur staat reeds op de
agenda en wordt versterkt.
4. Bevorderen van informatie-uitwisseling en innovatie. De VRK wil partners bij elkaar
brengen en op zoek gaan naar effectieve en efficiënte oplossingen voor kennis- en
informatievraagstukken op het terrein van publieke veiligheid. Aanwezige (vak)kennis en
informatie dient meer te worden uitgewisseld met partners en (buur)regio’s.
Risico’s en kanttekeningen
De resultaten in het beleidsplan worden alleen gerealiseerd wanneer de betrokken partijen
zich op bestuurlijk niveau committeren aan de inhoud van het beleidsplan. Het bestuur van de
VRK spreekt de verwachting uit dat de resultaten in de komende beleidsperiode
geëffectueerd worden. De VRK wordt gefinancierd uit bijdragen door de gemeenten en op
basis van het Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen (BDUR) van het Rijk.
Uitgangspunt is dat de kosten van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing
voor eigen rekening komen van de betrokken instanties. De financiële vertaling van de
doelstelling en resultaten in het beleidsplan vindt zijn uitwerking in de (meerjaren)
beleidsplannen, jaarplannen en operationele plannen van de organisatieonderdelen en moeten
vallen binnen de financiële kaders van de VRK.
Uitvoering
1. Na de consultatieronde langs de gemeenteraden in Kennemerland wordt het Regionaal
Beleidsplan voorgelegd aan het dagelijks bestuur VRK, aan de bestuurscommissie
Openbare Veiligheid VRK, waarna het definitief wordt vastgesteld in het algemeen
bestuur VRK.
2. Het Regionaal Beleidsplan vindt zijn uitwerking in andere documenten zoals het
regionaal crisisplan, de organisatie- en/of werkplannen van de vier kolommen c.q.
partners en de programmabegroting van de VRK.
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3. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van beleid ten aanzien van lokaal
integraal veiligheidsbeleid. Een deel van de veiligheidsvelden die hierin worden
onderscheiden heeft een overlap met de inhoud van dit beleidsplan. Thema’s hierin zijn
brandveiligheid gebouwen en risico’s gevaarlijke stoffen/externe veiligheid.
4. Het beleidsplan is opgenomen in de begrotings- en verantwoordingscyclus van de VRK.
5. Het regionaal beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de bestaande financiële kaders van de
VRK.
Bijlagen
1. Concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing Veiligheidsregio Kennemerland
2015-2018
2. Overzicht inbreng van de raden in het concept beleidsplan Crisisbeheersing 20152018
3. Brief van het dagelijks bestuur VRK aan de burgemeester van Haarlem ‘Aanbieding
concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018’ van 3 oktober 2014
4. Brief van het dagelijks bestuur VRK aan de burgemeester van Haarlem ‘Zienswijze
concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 van 12 december 2014
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris
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de burgemeester

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
in te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 van de
Veiligheidsregio Kennemerland.

Gedaan in de vergadering van …………..
De griffier
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De voorzitter

