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Borsele 12-dec Gemeenteraad

De raad besluit:

1. In te stemmen met het concept Regionaal Risicoprofiel 

2019-2023 Veiligheidsregio

Zeeland.

2. Voor wat betreft het beleidsplan de volgende wensen 

aan de VRZ kenbaar te maken:

- leg een (financiële) koppeling tussen het beleidsplan, 

andere beleidsstukken en sturingsdocumenten uit de 

planning en controlecyclus, waardoor er meer samenhang 

tussen de beleidsdocumenten ontstaat;

- betrek in het voortraject de gemeenteraden op een 

dusdanige wijze en abstractieniveau bij het proces, dat 

concrete keuzes kunnen worden aangegeven met 

betrekking tot het kwaliteitsniveau en de reikwijdte van de 

brandweerzorg en het wel of niet uitvoeren van 

bovenwettelijke taken teneinde de kosten maatschappelijk 

aanvaardbaar te houden.

Goes 12-dec

Hulst 25-nov 25-nov

Commissie algemene 

bestuurlijke zaken

1. Het bestuur van de VRZ mee te delen dat kan worden 

ingestemd met het thans voorliggende concept Regionaal 

Risicoprofiel Zeeland 2019-2023;

2. Het bestuur van de VRZ mee te delen dat groot belang 

wordt gehecht aan het opnemen van specifiek beleid, in het 

nog op te stellen Regionaal Beleidsplan, over met name 

industriële veiligheid in Zeeland en (internationaal; tot 15 

km over de grens) voor wat betreft de gemeente Hulst, met 

name vanuit ‘Antwerpen’ en ‘Beveren’;

3. Het bestuur van de VRZ te vragen om bij de 

samenstelling van het Regionaal Beleidsplan rekening te 

houden met het pas over twee jaar opnemen van de 

grensoverschrijdende risico’s in een addendum.

1. Het bestuur van de VRZ mee te delen dat kan 

worden ingestemd met het thans voorliggende 

concept Regionaal Risicoprofiel Zeeland 2019-

2023;

2. Het bestuur van de VRZ mee te delen dat 

groot belang wordt gehecht aan het opnemen 

van specifiek beleid, in het nog op te stellen 

Regionaal Beleidsplan, over met name 

industriële veiligheid in Zeeland en 

(internationaal; tot 15 km over de grens) voor 

wat betreft de gemeente Hulst, met name vanuit 

‘Antwerpen’ en ‘Beveren’;

3. Het bestuur van de VRZ te vragen om bij de 

samenstelling van het Regionaal Beleidsplan 

rekening te houden met het pas over twee jaar 

opnemen van de grensoverschrijdende risico’s in 

een addendum.

2. Het bestuur van de VRZ mee te delen dat groot 

belang wordt gehecht aan het opnemen van 

specifiek beleid, in het nog op te stellen Regionaal 

Beleidsplan, over met name industriële veiligheid 

in Zeeland en (internationaal; tot 15 km over de 

grens) voor wat betreft de gemeente Hulst, met 

name vanuit ‘Antwerpen’ en ‘Beveren’;

3. Het bestuur van de VRZ te vragen om bij de 

samenstelling van het Regionaal Beleidsplan 

rekening te houden met het pas over twee jaar 

opnemen van de grensoverschrijdende risico’s in 

een addendum.

De gemaakte opmerkingen over 

het beleidsplan 2020-2023 

worden meegenomen bij het 

opstellen van het beleidsplan.

Kapelle 17-dec

Instemmen met de zienswijze dat:

- kennis is genomen van het concept Regionaal Risico-

profiel Zeeland 2019 – 2023;

- het concept profiel voldoende inhoud heeft en geen 

aanleiding geeft tot specifieke wensen;

- waardering wordt uitgesproken voor het aangeboden 

concept.

Middelburg 30-jan

Noord Beveland 28-nov

1. Kennis te nemen van het concept-Regionaal Risicoprofiel 

Veiligheidsregio Zeeland 2019-2023 Veiligheidsregio 

Zeeland versie 1.1;

2. Onder vermelding van een aantal opmerkingen 

instemmen met het opgestelde concept-risicoprofiel en 

Reimerswaal 26-nov 26-nov

Instemmen met het Regionaal Risicoprofiel 2019-2023 

Veiligheidsregio Zeeland versie 1.1

onder de voorwaarde dat bij het definitieve vaststellen 

ervan de afspraak wordt gemaakt dat

de grensoverschrijdende risico’s vanuit België uiterlijk 1 

januari 2021 aan het risicoprofiel

zijn toegevoegd.

met de in het besluit geformuleerde

wensen.

De raad heeft ingestemd met het regionaal 

risicoprofiel 2019-2023 Veiligheidsregio Zeeland 

onder voorwaarde dat  de grensoverschrijdende 

risico's vanuit België uiterlijk 1 januari 2021 aan 

het risicoprofiel zijn toegevoegd.

Voor wat betreft het beleidsplan heeft de raad de 

volgende wensen: 1. leg een (financiële) koppeling 

tussen het beleidsplan, beleidsstukken en 

sturingsdocumenten uit de p en c cyslus, waardoor 

er meer samenhang tussen de beleidsdocumenten 

ontstaat. 2. betrek in het voortraject de 

gemeenteraden op een dusdanige wijze 

abstractieniveau bij het proces, dat concrete 

keuzes kunnen worden aangegeven met 

betrekking tot het kwaliteitsniveau en de 

reikwijdte van de brandweerzorg en het wel of niet 

uitvoeren van bovenwettelijke taken teneinde de 

kosten maatschappelijk aanvaardbaar te houden.

Het conceptaddendum op het 

regionaal risicoprofiel 2020-

2023 met daarin de 

grensoverschrijdende risico's is 

vóór 2021 gereed. De gemaakte 

opmerkingen over het 

beleidsplan 2020-2023 worden 

meegenomen bij het opstellen 

van het beleidsplan.

Schouwen 

Duiveland

Behandeling na 

19-12

‘Onder vermelding van een aantal opmerkingen instemmen 

met het opgestelde concept-risicoprofiel en risicobeeld van 

de gemeente Schouwen-Duiveland.’

Opmerkingen:

Gezien het voorgaande wordt uw raad geadviseerd om aan 

Veiligheidsregio Zeeland de boodschap over te brengen dat 

er in de komende (beleids)cyclus dient te worden ingezet op 

bestendiging van beleid met de hierboven risico’s als 

onderlegger. De keuzes en prioriteiten dienen hierop 

gebaseerd te zijn.

Hoewel de inhoud leidend dient te zijn en op basis daarvan 

een financiële vertaling gemaakt moet worden, wordt uw 

raad geadviseerd de VRZ op te roepen om bij het opstellen 

van het beleidsplan 2020-2023 te komen tot een 

realistische begroting, die uitgaat van het uitvoeren van de 

wettelijk minimaal vereiste taken tegen voor gemeenten 

maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Indien het door VRZ wenselijk geacht wordt om te komen 

tot een aanpassing van het ambitieniveau in de vorm van 

wijziging van bestaand beleid en/of het voeren van nieuw 

beleid (bijvoorbeeld voor vraagstukken die niet tot de 

kerntaken van de VRZ behoren), wordt opgeroepen om de 

raad hierbij nauw te betrekken op basis van het voorleggen 

van concrete keuzes en financiële scenario’s.

Sluis 19-dec

Kennis te nemen van het herziene Regionaal Risicoprofiel 

2019-2023 en hierover een positieve zienswijze uit te 

brengen aan de Veiligheidsregio Zeeland, maar daarbij 

nadrukkelijk de kanttekening te plaatsen dat er vanuit de 

gemeente Sluis de uitdrukkelijke wens ligt om op korte 

termijn, maar uiterlijk eind 2021, de grensoverschrijdende 

risico’s in kaart te brengen. 

Terneuzen Nbt Nbt

Tholen 12-12-2019 Gemeenteraad

Het concept-risicoprofiel geeft ons geen aanleiding om 

daartegen zienswijzen in te dienen. Ook zien

wij op dit moment geen specifieke wensen die 

meegenomen kunnen worden bij de opstelling van het

Beleidsplan 2020-2023 van de VRZ. Wij stellen u daarom 

voor:

Regionaal Risicoprofiel Zeeland 2019-2023;

Beleidsplan 2020-2023

Veiligheidsregio Zeeland

een en ander overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit.

Voorstel is in Tholen behandeld in com 

missie Bestuurszaken d.d. 4 december 

2019. Is akkoord. Is hamerstuk in de 

raad van a.s. donderdag. 

Veere 25-nov Commissie ruimtelijke ontwikkeling

Kennisnemen van het regionaal risicoprofiel Zeeland 2019-

2023 en geen

zienswijze indienen.

Vlissingen 12-dec Commissie Algemeen

Concept besluit:

De Raad besluit:

1. In te stemmen met de concept-zienswijze op het concept 

Regionaal Risicoprofiel 2019-2023 (zie bijlage 1) en de 

wensen inzake het beleidsplan, zoals opgenomen in 

bijgaande brief aan de Veiligheidsregio Zeeland (bijlage 3).


