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Geacht bestuur, 
 
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) schrijft voor dat u als bestuur van de veiligheidsregio, ten 
minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr) dat mede gebaseerd is 
op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).  
Het huidige Regionaal Risicoprofiel VRHM geldt voor de periode 2012-2015 en is daarom 
herzien. Het concept Regionaal Risicoprofiel voor de periode 2016-2019 is aan ons, de 
gemeenteraad van Leiderdorp, ter consultatie voorgelegd. Op 22 juni is het geheel door de 
heer Zuidijk (plv. regionaal commandant) en de heer Bitter (coördinerend functionaris) aan 
ons gepresenteerd. 
 
In de eerste plaats willen wij hen bedanken voor de uitgebreide presentatie waarbij meer 
inzicht is gegeven in de aanwezige risico´s in onze regio en is ingegaan op hoe deze 
aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken zijn maar ook hoe de crisisorganisatie op 
specifieke risico´s wordt voorbereid.  
 
In de tweede plaats willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om expliciet aandacht 
te vragen voor onderstaande risico’s.  
 
1). Kwetsbare objecten (effectgebieden) 
De gebouwen met een zorg- of publieksfunctie vormen op zich geen specifiek risico in 
Leiderdorp. Leiderdorp heeft net als elke andere gemeente, diverse gebouwen met een 
publieksfunctie. Hiervoor geldt altijd dat er een bepaald risico is voor brand en/of instorting 
van het gebouw bestaat. Leiderdorp heeft niet exceptioneel veel of exceptioneel grote 
gebouwen met een publieksfunctie. Wat wel specifiek voor Leiderdorp geldt is dat veel 
gebouwen met minder zelfredzame personen (zgn. kwetsbare objecten zoals het Alrijne 
Ziekenhuis, Leythenrode, scholen etc.) én gebouwen met een publieksfunctie waarbij per 
saldo veel mensen dicht bij elkaar verblijven (Wooon, Winkelhof, Levenstroom, IBIS, 
gemeentehuis en in de toekomst de Ikea) in de directe nabijheid, in casu het primaire 
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effectgebied van de A4 liggen. Mocht er zich een ramp  voordoen (A4 is immers een RGS 
hoofdroute) dan zijn de gevolgen gekwalificeerd als zeer ernstig.  
Andere kwetsbare en bijzondere gebouwen binnen Leiderdorp die de aandacht verdienen zijn 
de scholen met een regionale functie (Visser ’t Hooft College, ROC en basisscholen) waar 
veel kinderen/jonge mensen aanwezig zijn op één locatie. Het winkelcentrum de Winkelhof 
neemt, gezien de hoge gemiddelde doorstroom van personen, ook een bijzondere functie in. 
Als laatste zijn de verschillende flats en complexen (Schansen en Dreven, de Horsten, 
Woontorens Berendrecht, Ommedijk etc.) en de gebouwen waar veel minder zelfredzame 
personen aanwezig zijn (Gading, Huis ter Does, Brittenstein) specifiek voor Leiderdorp van 
belang om te noemen en rekening mee te houden in het risicobeleid.  
 
2). A4 Zonering (cumulatie effect) 
Als we globaal naar de risico’s in Leiderdorp kijken dan zien we dat op het gebied van de 
externe veiligheid er niet direct relevante (BRZO)instellingen zich binnen Leiderdorp bevinden. 
In ieder geval waarborgt onze gemeente geen hele, extreem grote risico’s op dit gebied. Er 
zijn wel meerdere LPG opslagtanks aanwezig, enkele EV relevante bedrijven en een 
hoofdroute gevaarlijke stoffen (o.a. A4). Zij vormen hierop een uitzondering.  
Er is in december 2008 een route gevaarlijke stoffen (RGS) vastgesteld: N446 – Oude 
Spoorbaan – Engelendaal – Rietschans. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen moet de 
bebouwde kom zoveel mogelijk vermeden worden, vanwege de risico’s. Genoemde RGS 
betekent dat er een duidelijk traject is voor routeplichtige stoffen in Leiderdorp. Extra aandacht 
voor gevaarlijke stoffen lijkt niet direct nodig aangezien er in het risicoprofiel de ernst en de 
waarschijnlijkheid van dergelijke calamiteiten worden onderkend. Voor Leiderdorp geldt echter 
wel, gezien de ligging ten opzichte van de A4 dat de gevolgen van een dergelijke calamiteit, 
enorm zullen zijn (effectgebied en verzorgingsgebied kwetsbare objecten in combinatie met 
congestieverschijnselen). 
 
In het Risicoprofiel lijkt weinig aandacht voor de overgevoeligheid voor de gemeente 
Leiderdorp voor verkeerscongestie. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met brand bij 
een zwembad en met de transport van gevaarlijke stoffen. De te verwachte toename van de 
ernst van de gevolgen van een incident door het verkeersinfarct, wordt echter niet 
meegenomen. Als de brandweer er niet meer bij kan komen en men het ziekenhuis niet meer 
in of uit kan, zal dit ernstige gevolgen hebben. Als het incident zich voordoet in het 
verzorgingshuis, ook op de locatie zelf (A4) zullen de gevolgen aanzienlijk zijn. Het lijkt 
raadzaam deze risico’s niet te veronachtzamen en dit cumulatie effect van meerdere 
scenario’s/rampen met als gevolg verkeerscongestie in de gemeente Leiderdorp mee te 
nemen in het risicoprofiel.   
 
3) Evenementen  
Op het gebied van feesten en evenementen is Leiderdorp een actieve gemeente. De feesten 
worden goed begeleid maar uiteraard blijven evenementen risicovol. Vooral in die zin dat er 
vaak onverwachtse zaken zich kunnen voor doen. Voor Leiderdorp zijn feesten als 
Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Klootschietfestijn, de Leiden Marathon of de (jeugd)feesten in 
de Bloemerd risicovolle dagen. Voor allen geldt dat hier op enig moment behoorlijke 
mensenmassa’s aanwezig zijn al dan niet in combinatie met ‘paniek verhogende 
omstandigheden’ (alcohol, jeugd, vreugde, verdriet, paniek enz.). Ondanks gedegen 
voorbereiding kan er tijdens een evenement onverwachts iets gebeuren waardoor 
bijvoorbeeld paniek in de menigte kan ontstaan.  
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Dit kan leiden tot verschillende risico's (verdrukking, onder de voet lopen, verstikking etc.) en 
daarom geldt dat er altijd een veiligheidsrisico bestaat op zulke dagen en gedegen 
voorbereiding van belang blijft (tijdige aanvraag, voldoende inzetcapaciteit, scenarioanalyses, 
draaiboek etc.). Dit vraagt wat van de organisator, de gemeente maar ook veiligheidsregio 
qua voorbereiding en inzet(capaciteit). 
 
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
mevrouw J.C. Zantingh                          L.M. Driessen-Jansen 
griffier                               burgemeester 
 
 
 


