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Doel bijeenkomst

Betrekken gemeenteraden bij de 

strategische agenda voor crisisbeheersing

Communiceren hoe het bestuur van de 

VRK omgaat met de risico’s in de regio 

Kennemerland

Benadrukken gezamenlijk belang en 

commitment van alle betrokken partijen



Rol en invloed gemeenten

In de rol van opdrachtgever van de 
veiligheidsregio:

• Financiële kaderstelling en verantwoording

• Zienswijze mbt Regionaal Risicoprofiel en 
Regionaal Beleidsplan

In de rol van partner van de veiligheidsregio:

• Bureau Bevolkingszorg (oranje kolom)

• O.l.v. coördinerend gemeentesecretaris



Waarom een Beleidsplan?

Wet veiligheidsregio’s (art. 14 Wvr)

Regionale vertaling van landelijke 

doelstellingen

Richting geven aan multidisciplinaire 

samenwerking in crisisbeheersing obv

risicoprofiel 



Kaders Beleidsplan

Wettelijke taken (WVR)

Regionaal risicoprofiel (2012) en

zienswijze gemeenten

Capaciteitenanalyse

Landelijke beleidsdoelstellingen

Bestuurlijke afspraken



Regionaal Risicoprofiel 



Prioritaire risico’s Kennemerland

1. Vliegtuigcrash bij landing

2. Ernstige ziektegolf door virus

3. Brand in treintunnel

4. Stroomuitval door brand in een onderstation

5. Twee weken extreme kou en sneeuw

6. Maatschappelijke onrust (sociaal psychologische impact)  

Tevens besloot het Algemeen Bestuur tot:

• Een capaciteitenanalyse voor de zes prioritaire risico’s uit 
het regionaal risicoprofiel Kennemerland;

• Een interregionale capaciteitenanalyse voor het 
Noordzeekanaalgebied;

• Een capaciteitenanalyse voor Tata Steel. 



Bevindingen capaciteitsanalyse

• De capaciteiten voor crisisbeheersing van de 
VRK en haar partners zijn grotendeels op orde; 

• De operationele prestaties vormen naar het 
oordeel van de experts niet de zwakste schakel;

• De crisisorganisatie kan efficiënter en 
rendabeler gemaakt worden. Hiervoor zijn 
aanbevelingen gedaan.

Aanbevelingen vormen input voor de strategische 
uitgangspunten.



Strategische uitgangspunten

1. Bevorderen van de zelfredzaamheid en 
veerkracht van inwoners, bedrijven en 
bezoekers.

2. Professionalisering crisisorganisatie

3. Versterken samenwerking

4. Bevorderen informatie-uitwisseling en innovatie



Landelijke thema’s

1. Water en evacuatie

2. Continuïteit van de samenleving

3. Nucleaire veiligheid

4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid veiligheidsregio’s

5. Versterken bevolkingszorg

6. Versterken van de Civiel-Militaire 
Samenwerking



Randvoorwaarden en financiën

Bestuurlijk commitment betrokken 

partners op  inhoud beleidsplan

Uitvoering binnen financiële kaders 

VRK. 

Dit vraagt om goede afwegingen over 

inzet van middelen en adequate 

samenwerking met de juiste partners.



Vervolg proces

Reactie gemeenten voor 1 maart 2015

Dagelijks Bestuur 1 juni 2015

BCOV 15 juni 2015

Algemeen Bestuur 29 juni 2015


