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Bestuursvoorstel

Onderwerp Regionaal Risicoprofiel 2019-2023

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen bestuur wordt gevraagd: 

1. Het concept regionaal risicoprofiel 2019-2023 vast te 

stellen.

2. Het concept regionaal risicoprofiel 2019-2023 ter 

consultatie aan te bieden aan de raden van de dertien 

Zeeuwse gemeenten en de Rijksheren.

3. Het regionaal risicoprofiel, met inachtneming van de 

ontvangen reacties van de gemeenteraden en 

Rijkheren, in het Algemeen Bestuur van 19 december 

2019 definitief vast te stellen. 

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Het regionaal risicoprofiel 2019-2023 vervangt het risicoprofiel 

van 2015-2018

Bijlagen 1. Rapport Regionaal Risicoprofiel Zeeland

1. Samenvatting

Inleiding

Voor u ligt het concept rapport Regionaal Risicoprofiel Zeeland 2019-2023. Conform artikel 15 

van de wet veiligheidsregio’s stelt het bestuur een Regionaal Risicoprofiel vast na overleg met de 

gemeenteraden. Het risicoprofiel bevat een overzicht van risicovolle situaties binnen, de 

Veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crises kunnen leiden, een overzicht van de soort 

branden, rampen en crises die zich in een veiligheidsregio kunnen voordoen en een analyse 

waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises is 

opgenomen.

Het voorliggende rapport is conform de  landelijke methodiek opgesteld. Ten opzichte van het 

regionaal risicoprofiel 2015-2018 is veel tekst weggelaten. Doel was namelijk het schrijven van 

een eenvoudig leesbare en compactere rapportage met de nodige illustraties. De beschrijvingen 

van alle scenario’s zijn terug te vinden op de webapplicatie Viadesk en maken geen onderdeel 

meer uit van het rapport.  Het risicoprofiel bevat een risico-inventarisatie en analyse van 

relevante risico’s in de regio. De afzonderlijke gemeentelijke risicobeelden zijn dan ook komen te 

vervallen.

Na vaststelling van de conceptrapportage en de consultatie van de gemeenteraden zal een 

bijbehorende kijkplaat worden gemaakt om de rapportage te illustreren.
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Rapport

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is een risicovolle veiligheidsregio. Het risicoprofiel van Zeeland is 

complex, divers en dynamisch. In de praktijk is het de optelsom van de 43 relevante, concrete en 

realistische scenariobeschrijvingen. De scenario’s zijn relevant, omdat tijdens de brede risico-

inventarisatie niet-relevante risico’s zoals bijvoorbeeld een aardbeving zijn afgevallen. 

Ze zijn realistisch, omdat ze vervolgens zijn beschreven als een voorstelbaar incident (dus niet 

worstcase). Tot slot zijn ze concreet, omdat ze zijn beschreven als een daadwerkelijk incident.

De scenario’s zijn opgesteld op basis van deskundigheid van multidisciplinaire experts. Deze 

diverse scenario’s hebben niet alleen betrekking op traditionele rampen, zoals overstromingen, 

grote branden en grote ongelukken (al dan niet met gevaarlijke stoffen), maar ook op moderne 

crises zoals uitval van spraak- en datacommunicatie, ziektegolven, ontwrichtingen van de vitale 

infrastructuur en maatschappelijke onrust.

De veiligheidsregio moet zich optimaal prepareren op haar risico’s. Alle scenario’s zijn dus 

relevant voor het beleid van de veiligheidsregio’s. Ze vormen de basis voor het beleidsplan van 

de regio. Toch behoeven niet alle 43 scenario’s dezelfde aandacht. In het regionaal risicoprofiel 

is het risico geanalyseerd op verschillende onderdelen: impact (gevolg), waarschijnlijkheid 

(kans), beschikbare capaciteiten van de Veiligheidsregio Zeeland en bestaand beleid. Deze 

analyse heeft geleid tot de onderstaande zwaartepunten binnen het risico van de 

Veiligheidsregio Zeeland en onderbelichte zwaartepunten. Daarnaast levert de analyse 

aanbevelingen voor de toekomst.

De zwaartepunten binnen het risico van de Veiligheidsregio Zeeland betreffen concreet de 

scenario’s die te maken hebben met:

1. Overstroming vanuit zee; 

2. Kerncentrales; 

3. Grieppandemie; 

4. Risico’s gerelateerd aan transportactiviteiten; 

5. Externe veiligheidsscenario’s (scenario’s met gevaarlijke stoffen).

6. Ontwrichting binnen de samenleving (door bijvoorbeeld cybercrime/verstoring 

telecommunicatie).

Dit deel van het risico – met vaak hoge impact – vormt de identiteit van de regio en vormen de 

basis onder het beleidsplan. Deze risico’s zijn overigens niet nieuw. De afgelopen jaren heeft 

Veiligheidsregio Zeeland voor deze risico’s al verschillende bestuurlijke beleidsstukken 

opgesteld. Deze onderwerpen vragen in de toekomst vooral om continuïteit en eventuele 

actualisering. Dit betekent dat het bestaand beleid, bestaande overlegstructuren en 

planvormingen vooral worden voortgezet.

De grensoverschrijdende risico’s vanuit België worden in de komende periode geïnventariseerd 

en uitgewerkt . Over twee jaar wordt het Regionaal Risicoprofiel opnieuw geactualiseerd en in 

2021 worden de grensoverschrijdende risico’s opgenomen in een addendum.
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Capaciteitenanalyse PM

Onderdeel van de actualisatie van het regionaal risicoprofiel is de beoordeling van de 

beschikbare capaciteiten van de afzonderlijke disciplines om de risico’s te kunnen beheersen en 

te bestrijden. Op basis van de risicoanalyse (risicodiagram) en de capaciteiteninventarisatie 

kunnen prioriteiten voor het toekomstig beleid van Veiligheidsregio Zeeland worden door de 

werkgroep benoemd. 

Proces

Nadat het concept regionaal risicoprofiel is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 

september wordt het regionaal risicoprofiel ter consultatie voorgelegd aan de Zeeuwse 

gemeenteraden. Vervolgens wordt het definitieve regionaal risicoprofiel op 19 december ter 

besluitvorming voorgelegd bij het Algemeen Bestuur. Het regionaal risicoprofiel vormt de basis 

voor het beleidsplan 2020-2023 dat in 2020 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's zal elke regio derhalve als basis voor het 'beleidsplan 

veiligheidsregio' (artikel 14) moeten beschikken over een 'regionaal risicoprofiel' (artikel 15).

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten):

Geen financiële consequenties

Dekking uit: Niet van toepassing

4. Consequenties

Operationele consequenties: Dit regionaal risicoprofiel vormt de basis van het beleids- en 

crisisplan van de veiligheidsregio. 

Consequenties voor 

gemeenten: 

Het concept rapport wordt voor zienswijze naar de 

gemeenteraden en Rijksheren voordat definitieve vaststelling 

door AB kan plaatsvinden (gepland 19 december).

5. Communicatie

Het concept rapport wordt voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden en Rijksheren 

voordat definitieve vaststelling door AB kan plaatsvinden (gepland 19 december).

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD) De Veiligheidsdirectie verzoekt de toelichting met betrekking 

tot het risicodiagram te nuanceren en te verduidelijken. 

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Niet van toepassing
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Adviezen

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Het BAO verzoekt:

- om zowel in het bestuursvoorstel als in het Regionaal 

Risicoprofiel duidelijk aan te geven dat het de intentie is 

om in 2021 een addendum toe te voegen voor de 

grensoverschrijdende risico’s vanuit België. Dit is zowel 

in het bestuursvoorstel als in de inleiding van het 

Risicoprofiel verwerkt.

- om de mogelijkheid tot schriftelijke consultatie bij alle 

BAO-leden. Alle BAO-leden hebben deze mogelijkheid 

gekregen.

- om definitieve besluitvorming van het Regionaal 

Risicoprofiel en het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 

niet in eenzelfde AB te laten vaststellen, maar dit op 

elkaar te laten volgen. Hier wordt gehoor aan gegeven.

- De capaciteitenanalyse van het brandweeronderdeel 

aan te vullen. Deze is volledig verwerkt.

Daarnaast heeft het BAO enkele tekstuele suggesties. Deze zijn 

overgenomen. 
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