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Raadsvergadering
d.d. 28-11-2019

Aan de Raad

No. 9.

Wissenkerke, 5-11-2019

Onderwerp:
Consultatie concept-Regionaal Risicoprofiel
VRZ 2020-2023

Voorstel/alternatieven
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 risicobeeld van de gemeente Noord-Beveland.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
Op basis van de Wet Veiligheidsregio's stelt het bestuur van de Veiligheidsregio eens per
vier jaar een regionaal risicoprofiel vast. Een risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en
analyse van de risico’s die aanwezig zijn in een veiligheidsregio en de aangrenzende
gebieden. Dit risicoprofiel vormt de basis van het beleidsplan dat eveneens eens per vier jaar
wordt opgesteld. Voordat het risicoprofiel wordt vastgesteld, worden gemeenteraden
geconsulteerd, waarmee de mogelijkheid wordt geboden desgewenst aandacht te vragen
voor bepaalde risico’s, dan wel het concept aan te vullen.

Wettelijke grondslag
Art. 15 lid 3 Wet veiligheidsregio’s.

Motivering
Bij het opstellen van het risicoprofiel is gestart met een totaalinventarisatie van mogelijke
risico’s die in de VRZ kunnen voorkomen. Om van de risico-inventarisatie tot een
risicoanalyse te komen, is een keuze gemaakt welke scenario’s wel en niet verder uitgewerkt
worden. Concreet zijn 43 (voor Zeeland) relevante, concrete en realistische scenario´s

benoemd en beschreven, welke vervolgens in de analysefase zijn ingedeeld op
waarschijnlijkheid en impact (kans en effect).
Hoewel al deze risico’s in meer of mindere mate relevant zijn voor Zeeland, ligt het
zwaartepunt binnen de Veiligheidsregio Zeeland op een zestal scenario’s:
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).”
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.
Uw raad wordt dan ook 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.

Financiële gevolgen
Geen.

Mogelijke risico’s
Geen.

Behandeld in informatieve raadsvergadering
d.d. 14 november 2019.
Bijlagen:
concept Regionaal Risicoprofiel;
concept-raadsbesluit;
concept-reactie aan bestuur VRZ.

