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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 17-05-2011 

Onderwerp:  Regionaal Risicoprofiel  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het Concept Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden. 

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio te verzoeken om hierbij als risico ook mee te nemen in het 

Regionaal Beleidsplan:  

• Het cumulatie effect bij een (of meer) incident(en) met als gevolg verkeerscongestie in 

de hele gemeente Leiderdorp met vervolgens eventuele grote nadelige gevolgen voor 

het aantal slachtoffers, de incidentbestrijding en de hulpverlening.  

3. Het bestuur van de Veiligheidsregio te verzoeken de volgende risico ’s in het Regionaal 

Beleidsplan meer prioriteit te geven:  

• Rijksweg A4 – In het directe effect gebied (van de route gevaarlijke stoffen over deze 

rijksweg) liggen kwetsbare objecten zoals het: Rijnland Ziekenhuis, wooneenheden, 

bestuurscentrum, Wooon, Leytenrode, Levenstroom etc. En wellicht in de toekomst de 

Ikea (gevolgen gekwalificeerd als zeer ernstig). De tunnelbak zal een bijdrage leveren 

aan het verminderen van het effectgebied maar het gevaar niet wegnemen. Om 

diezelfde reden kunnen we de tunnelbak classificeren als bijzonder object. Evenals de 

HSL tunnel. 

• HSL – bijzonder object met traject boven- en ondergronds. 

• Kwetsbare objecten: (woon)complexen met veel personen; instellingen met minder 

zelfredzame personen, waaronder ook scholen. 

• Evenementen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In onze complexe samenleving bestaan vele soorten veiligheidsrisico’s, zoals 

ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, infectieziekten en 

uitval van nutsvoorzieningen. In de nieuwe Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in artikel 

15 de verplichting opgenomen om een risicoprofiel van de veiligheidsregio op te 

stellen. De Wvr schrijft voor dat het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio het 

risicoprofiel vaststelt na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende 
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gemeenten. Gemeenten kunnen naar aanleiding van het Concept Risicoprofiel 

Hollands Midden, wensen kenbaar maken ten behoeve van het regionaal 

beleidsplan. Om dit op een goede manier te kunnen doen is er vanuit de 

Veiligheidsregio HM door de coördinerend gemeentesecretaris over dit onderwerp 

een presentatie verzorgd. 

 

Zienswijze en wensen van de raad worden meegewogen voor definitieve 

vaststelling van het regionaal risicoprofiel, welke input vormt voor het regionale 

beleidsplan.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

In de Wet op de Veiligheidsregio (Wvr) is de verplichting opgenomen om een regionaal 

risicoprofiel en een regionaal beleidsplan op te stellen. Op grond van deze wet dient dit 

risicoprofiel aan de gemeenteraden ter consultatie te worden voorgelegd (‘haalplicht’ Wvr) 

alvorens deze kan worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio 

(art. 15, lid 3 Wvr). Het regionaal risicoprofiel is in concept gereed. Het betreft een 

regionaal risicoprofiel, waarbij een weging is gemaakt op regionaal niveau. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het regionaal risicoprofiel is een beschrijving van risico’s in de regio Hollands Midden en 

moet inzicht geven op basis waarvan het bestuur van de veiligheidsregio strategisch beleid 

kan voeren.  

 

Het regionaal beleidsplan is het plan waarin het beleid van de veiligheidsregio op het 

gebied van crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij 

ongevallen en rampen voor de komende 4 jaren wordt vastgelegd. 

 

De gemeenteraden binnen de veiligheidsregio worden in de gelegenheid gesteld aan te 

geven voor welke (ook lokale) beleidsthema’s zij aandacht willen en aan welke risico’s zij 

eventueel (meer) prioriteit willen geven. Deze bestuurlijke keuze zal zich regionaal vertalen 

in het bepalen van prioritaire scenariokeuzes (capaciteitenanalyse) en kan als basis dienen 

voor het lokale risicobeleid.  
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2 Beoogd effect 

Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om de gemeenten en het bestuur van de 

veiligheidsregio antwoord te geven op de vragen: 

 

Wat kan ons overkomen?  

Het biedt inzicht in de aanwezige risicovolle situaties, risicovolle bedrijfsactiviteiten er zijn 

binnen de regio, welke infrastructuur er over het grondgebied loopt, welke soorten 

natuurrampen ons kunnen overkomen en welke kwetsbare gebouwen en 

nutsvoorzieningen we hebben. 

 

Hoe erg is dat? 

Er kan dan beoordeeld worden hoe ernstig de risico’s zijn. Daarvoor worden op basis van 

de risico-inventarisatie incidentscenario’s uitgewerkt. De ernst van deze scenario’s wordt 

geanalyseerd op twee componenten: de waarschijnlijkheid (kans) dat zich 

een ramp of crisis voordoet en de impact (effect) die het kan hebben op de vitale belangen 

van de samenleving. 

 

Wat doen we er al aan? 

Op basis van de risicoanalyse besluit het bestuur van de veiligheidsregio voor welke 

risico’s extra inspanningen nodig zijn. Als het maximale al is gedaan om een risico te 

voorkomen, te beperken en te kunnen bestrijden, blijven alleen risicoacceptatie en 

risicocommunicatie nog over. 

 

Wat kunnen we nog meer doen? 

Voor de risico’s waaraan het veiligheidsbestuur en de gemeenten extra aandacht willen 

besteden, zal een analyse moeten worden uitgevoerd van de handelingsperspectieven. 

Dan dient te worden bekeken welke specifieke maatregelen mogelijk zijn om het risico 

beter te beheersen en welke extra voorbereidingen kunnen worden getroffen. 

Een integrale analyse van de meerwaarde van elk van de maatregelen moet uiteindelijk 

leiden tot een set van specifieke beleidsmaatregelen die de veiligheidsregio samen met 

haar partners wil treffen. Deze strategische beleidskeuzes worden vastgelegd in het 

beleidsplan van de veiligheidsregio. 

Het risicoprofiel en beleidsplan resulteren in een door het veiligheidsbestuur vast te stellen 

crisisplan. Dit plan bevat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, 
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taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en 

wordt uiteindelijk het format en vervanger van het huidige lokale crisisplan van Leiderdorp. 

 
3 Argumenten 

1. Conform de Wvr kan de raad input geven op het regionaal risicoprofiel en het te voeren 

beleid in de voorbereiding op deze risico's. Door gebruik te maken van deze wettelijke 

mogelijkheid kan de raad haar wensen kenbaar maken omtrent de risico's die extra 

aandacht verdienen en het hierover te voeren beleid. 

Op 11 mei 2011 is door de coördinerend gemeentesecretaris van de veiligheidsregio een 

presentatie gegeven over de rol van de raad in relatie tot het risicoprofiel en het regionale 

beleidsplan. 

 

2. Als bijlage bij dit collegevoorstel is ter ondersteuning van de raad een advies van het 

cluster Openbare Orde en Veiligheid opgesteld, met daarin gegeven de regionale risico’s, 

geplaatst in Leiderdorps perspectief. Hierin is ook aangegeven voor welke thema’s of 

risico’s de raad extra aandacht zou kunnen vragen, gegeven de Leiderdorpse situatie. 

  

3. De zienswijze dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de Veiligheidsregio, 

uiterlijk 1 juli 2011.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het regionaal risicoprofiel bevat risico’s regiobreed, gevat in overkoepelende crisistypen. 

Het gaat niet in op de lokaal specifieke risico's. Op basis van de regionaal vastgestelde 

plannen (risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan) zullen hiervoor eventueel lokaal specifieke 

uitwerkingen moeten worden gemaakt.   

Het regionaal risicoprofiel houdt geen specifieke rekening met meerdere risico’s tegelijk. 

Mocht er sprake zijn van een cumulatie van verschillende risico’s bij crisis of rampen dan is 

hier geen scenario voor. Voor elk risico afzonderlijk is een apart scenario beschikbaar. 

Meerdere risico’s vereisen meerdere (bestrijding)scenario’s. Echter de crisisbeheersing 

leert dat elke risico of ramp vaak in relatie staat met de ander (voorbeeld: 

verkeerscongestie in Leiderdorp).  
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5 Milieu 

Met de Milieudienst is overleg geweest over het advies zoals voorgesteld vanuit het cluster 

Openbare Orde en Veiligheid, zie bijlage 2.  Voorts is de Milieudienst betrokken geweest 

bij de voorbereidingen van de totstandkoming van het Concept Regionaal Risicoprofiel. 

 
6 Communicatie en participatie 

Wanneer het regionaal risicoprofiel door het AB van de Veiligheidsregio wordt vastgesteld 

zal het aan alle relevante partners binnen de crisisbeheersing kenbaar worden gemaakt 

(waterschappen, defensie, brandweer, GHOR, gemeenten, provincie etc). 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel en van het Regionaal Beleidsplan en ook de 

werkzaamheden die er uit voortvloeien zijn taken die binnen het reguliere takenpakket van 

de Veiligheidsregio Hollands Midden vallen. De veiligheidsregio genereert bijdragen vanuit 

het rijk en van de deelnemende gemeenten. De begroting/meerjarenramingen worden 

jaarlijks vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio, waarbij het 

bestuur van de veiligheidsregio rekening dient te houden met een zienswijzenperiode van 

zes weken voor de gemeenteraden.  

 

8 Evaluatie 

Het Regionaal Risicoprofiel is een dynamisch document dat kan worden aangepast indien 

zich voorheen onbekende of nieuwe risico’s voordoen. Bijvoorbeeld door een nieuw 

bouwproject (Ikea), nieuwe normering (wetgeving) of gewijzigd beleid. Dan kan volgens de 

reguliere beleidscyclus het regionaal beleidsplan worden aangevuld met deze lokale 

gegevens. Daarnaast dient er door de gemeente jaarlijks de lokale risico inventarisatie te 

worden gecontroleerd en indien nodig geactualiseerd. Op deze manier wordt de actualiteit 

van zowel de lokale situatie (inventarisatie, provinciale risicokaart) als het regionaal 

risicoprofiel (beleidsplan) geborgd en geëvalueerd.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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Bijlagen:  
 
Bijlage 1:Concept Regionaal Risicoprofiel. 
Bijlage 2: Advies cluster Openbare Orde en Veiligheid bij Concept Risicoprofiel Hollands 
Midden. 
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