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Raadsvergadering d.d. 15 februari 2011 agendapunt 8 
 
Aan: De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Onderwerp:                          Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe 
Portefeuillehouder:               Dhr. F. A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar:     Dhr. L. de Jong 
Doorkiesnummer:                 0592 - 266953 
E-mail adres:                        l.de.jong@tynaarlo.nl    
Gevraagd besluit:                 De eventuele zienswijzen/ bedenkingen op het concept Regionaal  
                                             Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe kenbaar maken.                        
 
Bijlagen:  
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)    
-   Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe (bijgevoegd) 
-   Document “Uw gemeente in het regionaal risicoprofiel” (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

In de Wet op de Veiligheidsregio is de verplichting opgenomen om een regionaal risicoprofiel en een 
regionaal beleidsplan op te stellen. Het regionaal risicoprofiel is een beschrijving van risico’s in de 
provincie Drenthe. Deze beschrijving bestaat uit een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en 
de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen.  
 
Het regionaal beleidsplan is een plan waarin het beleid van de Veiligheidsregio Drenthe op het gebied 
van crisismanagement, brandweerzorg en geneeskundige zorg voor de komende 4 jaren wordt 
vastgelegd.  
 
Het regionaal risicoprofiel is inmiddels in concept gereed. Bij het opstellen van het regionaal risicoprofiel 
voor de regio Drenthe is gebruik gemaakt van de landelijke methodiek. Ook is het opgesteld met 
deskundigheid uit de verschillende kolommen zoals brandweer, GHOR, politie en gemeenten. Voor 
specifieke scenario’s zijn ook deskundigen van onder meer ProRail, energiebedrijven en Waterleiding 
Maatschappij Drenthe geraadpleegd. 
 
Het betreft een regionaal risicoprofiel. Dat wil zeggen dat er een weging is gemaakt op regionaal niveau 
van de in Drenthe aanwezige risico’s. Wel is voor de totstandkoming gebruik gemaakt van lokale input uit 
de risicokaart Drenthe.  
 
Op basis van een risico-inventarisatie zijn de voor Drenthe relevante crisistypen en incidenttypen 
geselecteerd. In de risico- analyse is vervolgens gekeken naar de kans dat zich een incident voordoet en 
de impact daarvan. Daarnaast is gekeken naar de beschikbare en benodigde capaciteit per scenario en 
welke inspanningen de veiligheidsregio nu al levert om risico’s te beheersen. Dit resulteert uiteindelijk in 
een aantal aanbevelingen om voor bepaalde scenario’s een capaciteitenanalyse uit te voeren. 
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De capaciteitenanalyse is een verdiepingsslag waarbij van een aantal risico’s nader zal worden 
onderzocht of door maatregelen in het brede spectrum van de veiligheidsketen de veiligheid in Drenthe 
kan worden vergroot. In de hoofdrapportage wordt voorgesteld om voor de risico’s natuurbrand, 
grieppandemie en uitval ICT een capaciteitenanalyse uit te voeren.  
 
De gemeenteraad kan in de consultatie aangeven of en zo ja aan welke (gemeentelijke) risico´s u extra 
aandacht zou willen geven. Daarbij is wel van belang dat het om een ´regionaal´ risicoprofiel gaat en dat 
u ook met een dergelijke blik naar het profiel kijkt. Om u daarbij op weg te helpen is door de 
hulpverleningsdienst Drenthe voor elke gemeente een overzicht gemaakt van specifieke lokale risico’s in 
“Uw gemeente in het regionaal risicoprofiel”.  
 
Welke gemeentelijke risico’s uiteindelijk in het definitieve risicoprofiel worden opgenomen is een afweging 
die het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe zal maken. Als vanuit de gemeenteraden van 
meerdere gemeenten soortgelijke risico’s naar voren worden gebracht, is de kans uiteraard groot dat 
deze in het profiel worden opgenomen. 
 
Relatie Risicoprofiel – Beleidsplan 
 
Het beleidsplan is in de plaats gekomen van het regionaal beheersplan rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Het regionaal risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s in de regio en kan daarmee als 
hulpmiddel worden gebruikt bij het opstellen van het regionaal beleidsplan. De gemeenteraad kan 
tegelijkertijd met de consultatie van het risicoprofiel eventuele wensen meegeven voor het regionaal 
beleidsplan.  
Het beleidsplan beschrijft het regionale beleid voor de taken van de Veiligheidsregio Drenthe: 
 

• de wijze waarop de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en  
     crisisbeheersing wordt vormgegeven; 

 
• de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, van  
     de politie, en van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

 
• de brandweerzorg; 

 
• de geneeskundige hulpverlening; 

 
• de uitwerking van de landelijke doelstellingen; 

 
• een informatieparagraaf; 

 
• een oefenbeleidsplan.   

 
De benoemde prioriteiten en activiteiten worden vervolgens uitgewerkt in jaarwerkplannen van de 
betrokken organisaties zoals brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 
(GHOR).  
 
Consequenties  
De resultaten van de consultatie van de raad worden naar het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 
Drenthe gestuurd. Daar zal vervolgens een afweging worden gemaakt welke aanvullingen vanuit de 
raden worden meegenomen in het regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan.  
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Vervolgprocedure 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe per brief informeren over het resultaat van de 
consultatie van uw raad. 
 

Financiële consequenties 

Aan deze vaststelling zijn voor de gemeente Tynaarlo geen financiële consequenties verbonden. 
 

Adviezen 

1. Het concept risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe 
 

2. Het document “Uw gemeente in het regionaal risicoprofiel” 
 
 
Gevraagd besluit  
 
De eventuele zienswijzen/ bedenkingen op het concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe 
kenbaar maken. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,               secretaris  


