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Afdeling:   Concernzaken Openbare Orde 

en Veiligheid 

 Leiderdorp, 2 juni 2015  

Onderwerp:  Regionaal Risicoprofiel  Aan de raad.  

 

 

De gemeenteraad van Leiderdorp  *Z003ED8DEAB* 
 

Beslispunten 

1). Neemt kennis van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden. 

2). Verzoekt het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio zich bij de prioritering voor het 

Regionaal Risicoprofiel vooral te richten op de risico’s met een hogere impact en een hogere 

waarschijnlijkheid. 

3). Het bestuur van de veiligheidsregio verzoeken met name te focussen op de risico’s:  

 - Kwetsbare objecten (effectgebieden)  

 - A4 Zonering (cumulatie effect) 

 - Evenementen 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden 
het huidige regionaal risicoprofiel, samen met het regionaal beleidsplan en het regionaal 
crisisplan, vastgesteld. Deze planvormen dienen iedere vier jaar opnieuw te worden 
geactualiseerd en vastgesteld. Bijgaand treft u het concept Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019. 

 

Waarom een risicoprofiel? 

Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele 
soorten veiligheidsrisico’s. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, 
maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een continue 
bedreiging van de vitale belangen van de samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te 
kunnen bieden, is nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger 
van belang. Elke regio herbergt specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de 
veiligheidsregio en haar partners nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om 
inzicht in de aanwezige risico´s te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur 
strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de 
crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Ook biedt het een basis voor de 
risicocommunicatie naar de burgers. 
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in artikel 15 de verplichting opgenomen om een 
risicoprofiel van de veiligheidsregio op te stellen. Het nu voor liggende ‘Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Hollands Midden’ voldoet aan de wettelijke vereisten.  
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Wat is een risicoprofiel? 

Het regionaal risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de in een 

veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Op 

basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes 

maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten 

en regio op elkaar afstemmen. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de 

veiligheidsregio. Het begrip ‘risico’ wordt in dit verband gedefinieerd als:  

 

‘Een samenstel van de waarschijnlijkheid dat zich een brand, ramp of crisis (of dreiging 

daarvan) voordoet en de mogelijke impact die dat kan hebben.’ 

 

In de Wet veiligheidsregio’s wordt het risicoprofiel als volgt beschreven: 

 

Het risicoprofiel bestaat uit: 

a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een 

brand, ramp of crisis kunnen leiden, 

b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de 

veiligheidsregio kunnen voordoen, en 

c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten 

branden, rampen en crises zijn opgenomen. 

 

 

1.b Voorgeschiedenis / vorige risicoprofiel 

Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden 

het huidige regionaal risicoprofiel, samen met het regionaal beleidsplan en het regionaal 

crisisplan, vastgesteld. Voor de vaststelling van dit huidige profiel, zijn in 2010 en 2011 ook de 

gemeenteraden geconsulteerd. Tijdens deze consultatie is door gemeenten aangegeven dat de 

veiligheidsregio zich moest richten op risico’s met een hoge impact en waarschijnlijkheid. 

Daarbij is extra aandacht gevraagd voor transport gevaarlijke stoffen, evenementen en 

publieksgebouwen. De afgelopen vier jaar heeft de veiligheidsregio zich in de volle breedte 

voorbereid op deze risico’s. Enerzijds door de generieke crisisorganisatie op pijl te houden en 

te verbeteren, anderzijds door specifieke advisering, planvorming, oefeningen en 

risicocommunicatie. 

 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht geworden. Doel van de 

wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing onder regie van de besturen van de 25 

veiligheidsregio’s.  
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De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke planvormen die nauw met elkaar 

verbonden zijn, het risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan. De Wvr schrijft voor dat het bestuur  

 

van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 

Wvr). Dit beleidsplan biedt een strategisch beleidskader voor een periode van vier jaar. Het 

geeft richting aan de inspanningen door de veiligheidsregio en beschrijft de te behalen 

prestaties. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de 

veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr). Het risicoprofiel beschrijft wat de 

veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. Tot slot wordt in het crisisplan (art. 16 Wvr) 

de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd 

voor de bestrijding van rampen en crises. 

 

2 Beoogd effect 

Het regionaal risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de 
veiligheidsregio bestaan. Aan de raad wordt gevraagd aan te geven op welke risico’s de 
veiligheidsregio zich de komende jaren moet richten. Deze wensen worden meegenomen in 
het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio.  Aan de hand van het concept Risicoprofiel 
Hollands Midden vragen wij nog expliciet rekening te houden met onderstaande punten, 
risico´s die voor de gemeente Leiderdorp van belang zijn. Afhankelijk van de inzichten die de 
presentatie op 22 juni 2015 brengt, kan de gemeenteraad haar wensen kenbaar maken om de 
lokale risico’s mee te nemen in het regionaal beleidsplan. Het college adviseert om aan 
onderstaande risico’s expliciet aandacht te besteden in het risicoprofiel:   
 
1. Kwetsbare objecten - Alrijne Ziekenhuis, wooneenheden, gemeentehuis, Wooon, 
Leytenrode, Levenstroom, scholen etc. En binnen afzienbare tijd het aantal 
bezoekers/medewerkers van de Ikea (gevolgen gekwalificeerd als zeer ernstig). 
 
2. A4 zonering (cumulatie effect) 
Cumulatie effect van meerdere scenario’s/rampen (o.a. met gevaarlijke stoffen) met als gevolg 
(nog meer) verkeerscongestie in de hele gemeente Leiderdorp (gevolgen niet gekwalificeerd!). 
 
3. Evenementen  
Extra aandacht (voorbereiding, inzetcapaciteit enz.) voor de lokale en subregionale 
evenementen georganiseerd in en rondom de gemeente Leiderdorp (gevolgen gekwalificeerd 
als ‘aanzienlijk’).  
 
 
3 Argumenten 

Om als veiligheidsregio adequaat beleid te voeren is het noodzakelijk inzicht te hebben in de 

aanwezige risico’s. Zowel in de eigen regio als in de omliggende gebieden. Het regionaal 

risicoprofiel geeft dit inzicht. Met het risicoprofiel kunnen de veiligheidsbesturen strategische 

besluiten nemen over het gezamenlijke beleid van de veiligheidsregio en haar partners om 

risico’s te verminderen en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. Rrisico´s die voor de 

gemeente Leiderdorp van belang zijn:  
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1). Kwetsbare objecten (effectgebieden) 
De gebouwen met een zorg- of publieksfunctie vormen ánsich 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 kwetsbare 
gebouwen i.c. gebouwen met veel minder zelfredzame personen (Alrijne Ziekenhuis met 
wooneenheid, Leytenrode, Cardea e.a.) én gebouwen met een publieksfunctie waarbij per 
saldo veel mensen dicht bij elkaar kunnen verblijven (Wooon, Levenstroom, IBIS, 
gemeentehuis en in de toekomst de Ikea) in de directe nabijheid, in casu het primaire 
effectgebied van de A4 liggen. Mocht er zich een ramp  voordoen (A4 is immers een RGS 
route) dan zijn de gevolgen gekwalificeerd als zeer ernstig.  
Andere kwetsbare en bijzondere gebouwen binnen Leiderdorp die de aandacht verdienen zijn 
de scholen met o.a. een regionale functie (Visser ’t Hooft College, ROC en basisscholen) waar 
per saldo 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 etc.) en de gebouwen waar veel minder zelfredzame 
personen aanwezig zijn (Gading, Huis ter Does, Ommedijk) 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 
(hoofd)route gevaarlijke stoffen. 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 is 
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 
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Koningsdag, 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. 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). 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Risico’s met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan 
risico’s met een lage impact en lage waarschijnlijkheid. De veiligheidsregio zal zich in eerste 
instantie dus moeten richten op de risico’s uit categorie 1 en categorie 2 en bepalen voor welke 
crisistypen specifieke voorbereiding nodig is. De risico’s van de categorieën 3 en 4 (beperkte of 
aanzienlijke impact) kunnen vanuit de huidige organisatie van crisisbeheersing (generiek) door 
de veiligheidsregio afgedekt worden (zie onderstaand diagram).  
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Risicodiagram 

Het risicodiagram is een tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en 
waarschijnlijkheid van de risico’s worden samengebracht. Deze oordelen zijn tot stand 
gekomen door middel van de expertmeetings met zoveel mogelijk betrokken partijen en 
partners uit de regio.  
Het maakt de risico’s onderling vergelijkbaar en maakt inzichtelijk wat de prioritaire risico’s zijn. 
Risico’s met een hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan 
risico’s met een lage impact en lage waarschijnlijkheid. 
 
Categorie 1: Impact is catastrofaal of zeer ernstig.  
Categorie 2: Impact is zeer ernstig of ernstig.  
Categorie 3: Impact is aanzienlijk of beperkt. 
Categorie 4: Impact is beperkt.  
 
 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Communicatie 
Namens de veiligheidsregio wordt een persbericht beschikbaar gesteld, wat de gemeente 
desgewenst op haar website kan plaatsen.  
 
Participatie 
De Wet Veiligheidsregio’s schrijft voor dat het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio het 
risicoprofiel vaststelt na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 
(artikel 15, lid 3 Wvr). 
 
Artikel 15, lid 3 Wvr luidt: "Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na 
overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens 
verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid".  
Elke gemeenteraad mag in de consultatie aangeven voor welke risico´s zij extra aandacht 
zouden willen hebben. De raad kan het concept vervolgens aanvullen met eigen onderkende 
risico’s. Daarnaast kunnen ze lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema’s naar voren 
brengen. Dit laatste hoeft overigens niet per definitie betrekking te hebben op het risicoprofiel, 
maar kan ook inbreng voor het beleidsplan in bredere zin zijn. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Op voorhand worden er geen financiële implicaties verwacht.  
Om de risico’s af te dekken is capaciteit nodig voor risicobeheersing, operationele 
voorbereiding, incidentbestrijding, risico- en crisiscommunicatie en nazorg. Zodra de 
zienswijzen van alle gemeenteraden zijn ontvangen, zal het Algemeen Bestuur van de 
veiligheidsregio een afweging moeten maken welke lokale wensen wel en welke niet kunnen 
worden gehonoreerd. De definitieve keuzes worden uiteindelijk in het beleidsplan vastgelegd. 
De uitvoering van het beleidsplan wordt binnen de bestaande (meerjaren)begroting 
gerealiseerd. 

= Categorie 1

= Categorie 2

= Categorie 3

= Categorie 4

= Categorie 1

= Categorie 2

= Categorie 3

= Categorie 4
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8 Evaluatie 

Vanuit de veiligheidsregio wordt via multidisciplinaire werkgroepen ieder jaar het Regionaal 
Risicoprofiel geëvalueerd en geactualiseerd (uitvoeringszaken) zodat ook binnen de 
herzieningsperiode van 4 jaar afgeronde projecten of nieuwe evenementen kunnen worden 
opgenomen in het actuele Risicoprofiel (bijvoorbeeld nieuwe woongebieden of transportroutes 
(kwetsbare gebouwen, RijnlandRoute, evenementen etc). Na het Regionaal Risicoprofiel wordt 
ook het Regionaal Beleidsplan vastgesteld (najaar 2015) waarin beleidsdoelen worden 
geëvalueerd en besproken met het bestuur van de veiligheidsregio.  
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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