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1. Het college stelt de raad voor
1. Kennis te nemen van het concept Regionaal risicoprofiel Kennemerland.
2. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van de veiligheidsregio om de prioritering in
het beleidsplan te richten op de zes incidenttypen:
Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
Ziektegolf, besmettelijke ziekte
Incident in treintunnels en ondergrondse stations
Uitval elektriciteitsvoorziening
Koudegolf, ijzel en sneeuw
Maatschappelijke onrust (sociaal-psychologisch)

2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een

advies heeft uitgebracht

Raad:

Besluit

in te vullen door griffie

Moties en amendementen

in te vullen door griffie

[ ] Conform [ ] Ja

[ ] Gewijzigd [ ] Nee

[ ] Aangehouden

[ ] Afgevoerd Datum vergadering
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DOEL: Besluiten
Conform artikel 15 lid 3 Wet Veiligheidsregio’s wordt de gemeenteraad van Haarlem gevraagd om zijn
op- en aanmerkingen bij het bijgevoegde concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland. Tevens wordt
de gemeenteraad verzocht zijn wensen kenbaar te maken omtrent het in het Regionaal Beleidsplan
Kennemerland op te nemen beleid.
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Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Kennemerland
Reg.nummer: 2012/151928

1 Inleiding
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio´s van kracht geworden. Deze wet heeft als
doel een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de
geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing te realiseren
onder regie van de besturen van de 25 veiligheidsregio´s. Een van de vernieuwende
elementen in de wet is het regionaal risicoprofiel. Het bestuur van de Veiligheidsregio
Kennemerland is op grond van artikel 15, lid 1 Wet veiligheidsregio’s verplicht om een
regionaal risicoprofiel vast te stellen. Op grond van artikel 15, lid 3 Wet veiligheidsregio’s
dient daartoe eerst overleg met de raden van de deelnemende gemeenten plaats te vinden.

2 Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. Kennis te nemen van het concept Regionaal risicoprofiel Kennemerland.
2. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van de veiligheidsregio om de
prioritering in het beleidsplan te richten op de zes incidenttypen:

 Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
 Ziektegolf, besmettelijke ziekte
 Incident in treintunnels en ondergrondse stations
 Uitval elektriciteitsvoorziening
 Koudegolf, ijzel en sneeuw
 Maatschappelijke onrust (sociaal-psychologisch)

3 Beoogd resultaat
Het risicoprofiel geeft een beschrijving van de kenmerkende risico’s van onze regio en
biedt bestuur en uitvoerende diensten handvatten voor gerichte keuzes voor het regionaal
veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het risicoprofiel richt zich allereerst op de risico’s
vanuit een regionaal perspectief. Dit ter voorbereiding op de regionale rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Daarnaast geeft het ook een beschrijving van de risico’s per
gemeente.
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt voor om de prioritering in het beleidsplan te
richten op de volgende zes incidenttypen:

 Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
 Ziektegolf, besmettelijke ziekte
 Incident in treintunnels en ondergrondse stations
 Uitval elektriciteitsvoorziening
 Koudegolf, ijzel en sneeuw
 Maatschappelijke onrust (sociaal-psychologisch)

De afweging om te komen tot deze zes incidenttypen is gemaakt op basis van de criteria
“waarschijnlijkheid” en “impact”.

4 Argumenten
De landelijk vastgestelde methode van de Handreiking Regionaal Risicoprofiel is een
doorontwikkeling van de Leidraden Maatramp en Operationele Prestaties. In de
Handreiking zijn voortschrijdende inzichten verwerkt. Ook past de methode beter bij de
taken van de veiligheidsregio (zie onderstaande tabel).
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Tabel: verschillen tussen de nieuwe en oude methode.

‘ Oud’ (Leidraad Maatramp, 2002) ‘ Nieuw’ (Handreiking regionaal
risicoprofiel, 2009)

Op zichzelf stand Vergelijkbaar (Nationale Risicobeoordeling
en regio’s onderling)

Incidentbestrijding Risicobeheersing & crisisbeheersing
Ergst denkbare scenario’s Geloofwaardige scenario’s ‘plus’
Kwantitatief Kwantitatief & kwalitatief
Impact (fysiek) Waarschijnlijkheid & Impact

(maatschappelijk)
Rekenmodel Deskundigenoordeel (expert judgement)

Het Regionaal Risicoprofiel bestaat uit een hoofdrapport en twee deelrapporten.
Deelrapport I bevat een risico-inventarisatie. Deelrapport II bevat de risicoanalyse. De
risico inventarisatie is gestart vanuit de Provinciale Risicokaart en aangevuld met
informatie vanuit de gemeenten. Hierbij is tevens aandacht voor toekomstige
ontwikkelingen en regiogrens overschrijdende risico’s. In de risicoanalyse zijn de risico’s
in Kennemerland door experts geprioriteerd. Dit gebeurde door scenario’s te beoordelen
op “waarschijnlijkheid” en “impact”. Hieruit volgt dat een zestal scenario’s een bijzonder
risico vormen in Kennemerland voor de multidisciplinaire rampenbestrijding en
crisisbeheersing:

 Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
 Ziektegolf, besmettelijke ziekte
 Incident in treintunnels en ondergrondse stations
 Uitval elektriciteitsvoorziening
 Koudegolf, ijzel en sneeuw
 Maatschappelijke onrust (sociaal-psychologisch)

Overige relevante informatie
De Wet veiligheidsregio’s kent drie centrale planfiguren gericht op versterking van de
multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het bestuur van de regio is
verplicht deze drie plannen ten minste eenmaal in de vier jaar op te stellen.

regionaal risicoprofiel: Hierin worden de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden in de
regio die kunnen leiden tot rampen en/of crises geïnventariseerd en geanalyseerd. Diverse
scenario’s zijn door experts beoordeeld op waarschijnlijkheid van optreden en de
gevolgen.

regionaal beleidsplan: In het beleidsplan wordt op basis van o.a. het regionale
risicoprofiel beschreven hoe de drie hulpdiensten en de gemeenten zich op een ramp of
crisis voorbereiden. In dit plan wordt onder meer beschreven welke prestaties de
organisaties bij rampen en crisis moeten leveren, hoe zij hun vaardigheden bijhouden en
hoe zij de informatie met elkaar delen.
regionaal crisisplan: In dit plan staat de multidisciplinaire organisatie voor de
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de veiligheidsregio beschreven. Hierdoor wordt
helder wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle gemeenten in de regio
op dezelfde manier met crisisbeheersing omgaan.
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Relatie risicoprofiel en beleidsplan
Op basis van het risicoprofiel en de geformuleerde zienswijzen zal het bestuur van de
veiligheidsregio Kennemerland een keuze maken voor nader uit te werken scenario’s in de
zogenoemde capaciteitenanalyse.
Het voorstel is om deze capaciteitenanalyse uit te voeren voor de zes centrale
incidenttypen uit het risicoprofiel. Dit houdt in: nagaan welke capaciteiten reeds
beschikbaar zijn en wat nog meer gedaan kan of moet worden om de risico’s zo goed
mogelijk te beheersen (zowel in de voorfase als in de acute fase). Het woord ‘capaciteit’
wordt gehanteerd voor combinaties van:

 middelen (ondermeer materiaal en systemen);
 mensen;
 methoden (zoals plannen, opleiden, etc).

Dat wil zeggen: een capaciteit is het antwoord op de vraag wat de veiligheidsregio nodig
heeft om uitvoering te geven aan de taken bij een bepaald incident. Voor een deel zal de
regio zelf moeten voorzien in de benodigde capaciteiten, maar voor een deel zal ook een
beroep moeten of kunnen worden gedaan op het bedrijfsleven en op de burger.

In Kennemerland geldt dat het meest recente regionale beleidsplan door het Algemeen
Bestuur is vastgesteld op 18 juli 2011, nadat een groot aantal gemeenteraden hier in de
zomer van 2010 ook een zienswijze op heeft gegeven. Het ligt niet in de bedoeling het
werk dat toen gedaan is weer over te doen. Wel zal worden bezien waar binnen de eisen
van de wet, het regionale beleidsplan, dat volgt op het regionaal risicoprofiel, de vorm kan
krijgen van een addendum voor de huidige raadsperiode. Een geactualiseerd regionaal
beleidsplan zal aan het begin van de nieuwe raadsperiode worden aangeboden.

5 Kanttekeningen
Niet van toepassing

6 Uitvoering
Op 20 februari 2012 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland het
concept Regionaal Risicoprofiel voorlopig vastgesteld.

Voorafgaand aan definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio wordt dit risicoprofiel conform de Wet veiligheidsregio´s voor
zienswijze voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden, besturen van betrokken
waterschappen, het regionaal college en een aantal rijksheren in de crisisbeheersing.

De raad wordt daarom om een zienswijze gevraagd over het bijgevoegde concept
Regionaal Risicoprofiel Kennemerland. Tevens wordt de raad verzocht de gemeentelijke
wensen kenbaar te maken omtrent het in het Regionaal Beleidsplan Kennemerland op te
nemen beleid (lees: prioritering in het beleidsplan).

Jaarlijks wordt door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een bijeenkomst
belegd met risicobeheersingspartners. De raden zullen jaarlijks door het bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland worden geïnformeerd over de resultaten van deze
bijeenkomst.

Financiële paragraaf
Er is geen financiële paragraaf opgenomen in het risicoprofiel. De beleidskeuzes worden
afgewogen, geborgd en uitgewerkt in een brede beleidscontext: het regionale beleidsplan.
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De Wet veiligheidsregio´s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio tenminste
eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd
ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. In het beleidsplan worden de
beleidskeuzes voor de komende jaren vastgesteld om de aanwezige risico´s in de regio te
kunnen beperken en beheersen en de organisatie voor de rampenbestrijding en
crisisbeheersing daarop in te richten en voor te bereiden.
Het uitwerken van de scenario’s op basis van het regionale risicoprofiel en het opstellen
van het regionale beleidsplan wordt met bestaande middelen binnen de begroting van de
VRK gerealiseerd.

Communicatie paragraaf
De Veiligheidsregio Kennemerland heeft een communicatieplan opgesteld om zowel
intern als extern te communiceren over het risicoprofiel en de daarin geanalyseerde
risico’s. Communicatie over risico’s is een wettelijke plicht van gemeenten. Het
risicoprofiel kan daarbij als een hulpmiddel dienen.

7 Bijlagen
- Brief van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland, concept

Regionaal Risicoprofiel Kennemerland, 20 maart 2012
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland, Hoofdrapport, Zicht op risico’s voor visie

op veiligheidsbeleid, 22 februari 2012

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Kennis te nemen van het concept Regionaal risicoprofiel Kennemerland.
2. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van de veiligheidsregio om de
prioritering in het beleidsplan te richten op de zes incidenttypen:

 Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
 Ziektegolf, besmettelijke ziekte
 Incident in treintunnels en ondergrondse stations
 Uitval elektriciteitsvoorziening
 Koudegolf, ijzel en sneeuw
 Maatschappelijke onrust (sociaal-psychologisch)

Gedaan in de vergadering van ………….. (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter




















































































