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Samenvatting
De Wet veiligheidsregio’s geeft aan dat het bestuur van de veiligheidsregio een risicoprofiel
vaststelt na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten. Het risicoprofiel geeft een
overzicht van risicovolle situaties, een overzicht van de aard, omvang en effecten van eventuele
calamiteiten en een inschatting van de mogelijke gevolgen daarvan. Na vaststelling van het
risicoprofiel kan het beleidsplan voor de komende vier jaren worden opgesteld. Omdat over enige
tijd een nieuwe methodiek wordt ingevoerd om de risico’s te bepalen, heeft de veiligheidsregio er
voor gekozen geen nieuw risicoprofiel op te stellen, maar het profiel van 2011 te actualiseren. Er
zijn geen nieuwe risico’s bij gekomen. Wel worden accenten verlegd. Ook is een gemeentelijk
blad toegevoegd waarop de gemeente specifieke risico’s beschreven zijn.
Voorgesteld besluit :
Bijgaand concept raadsbesluit vaststellen waarmee u aan het bestuur van de veiligheidsregio
Brabant-Noord aangeeft dat u kunt instemmen met de actualisatie van het regionaal risicoprofiel.
Inleiding/probleemstelling:
Dit voorstel betreft de bevoegdheid van de gemeenteraad om overleg te voeren met het bestuur
van de veiligheidsregio Brabant-Noord over het regionale risicoprofiel. Voordat dit door de
veiligheidsregio wordt vastgesteld, kan de raad wensen kenbaar maken over het in het
beleidsplan op te nemen beleid zoals vastgelegd in artikel 15 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s.
Elke veiligheidsregio moet op grond van de Wet veiligheidsregio’s beschikken over een
risicoprofiel dat aangeeft op welke regionale risico’s de veiligheidsregio zich moet voorbereiden.
Op basis van dit risicoprofiel stelt het bestuur van de veiligheidsregio een beleidsplan vast waarin
is opgenomen hoe de regio zich voorbereidt op de beschreven risico’s. Dit proces wordt elke vier
jaar doorlopen.
De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vaststelt
na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten. Daarbij verzoekt het bestuur de raden
ook hun wensen kenbaar te maken over het in het beleidsplan op te nemen beleid.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Risicoprofiel 2011
Beoogd resultaat:
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In verband met een wijzigende landelijke methodiek voor het opstellen van risicoprofielen, heeft
de veiligheidsregio er voor gekozen dit jaar geen nieuw risicoprofiel op te stellen, maar dat van
2011 te actualiseren. Deze actualisatie, tevens voorzien van het risicoprofiel 2011 en een
leesvriendelijke samenvatting, biedt de veiligheidsregio aan alle gemeenteraden aan. Inspelend
op de gemeentelijke kaders heeft de veiligheidsregio per gemeente tevens een blad opgenomen
met de lokale risico’s.
De aanbiedingsbrief, samenvatting en het gemeentelijk blad zijn als bijlage bij dit raadsvoorstel
gevoegd. Het risicoprofiel, bestaande uit het risicoprofiel 2011 en de actualisatie 2014, ligt voor u
ter inzage.
Keuzemogelijkheden:
Het risicoprofiel bestaat uit het profiel 2011 dat de risico’s beschrijft, de actualisatie die
ontwikkelingen en beleidsadviezen bevat en een gemeentelijke pagina die de risico’s bevat die
specifiek voor de gemeente Boekel gelden. Ook is beschreven hoe de veiligheidsregio zich hier
op voorbereidt. Onderstaand worden de stukken kort toegelicht. De veiligheidsregio vraagt
gemeenten uiterlijk 15 mei 2015 te reageren op het Risicoprofiel en wensen aan te geven voor het
Beleidskader. Zij biedt gemeenteraden aan een aanvullende toelichting te verzorgen op het
risicoprofiel. In juni wordt het Risicoprofiel vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de
veiligheidsregio. Het Risicoprofiel wordt gebruikt als input voor het Beleidsplan dat in oktober aan
de raden wordt aangeboden.
Argumenten:
Totstandkoming
In het regionaal risicoprofiel (2011) zijn 18 soorten risico’s beschreven overeenkomstig een
landelijk gehanteerde systematiek. Het gaat om risico’s die om regionaal beleid vragen. Bij elk van
de 18 risico’s is beschreven wat de achtergrond is, hoe groot de kans op een calamiteit is en wat
de gevolgen daarvan kunnen zijn. Bij de beoordeling is uitgegaan van de zwaarst denkbare
calamiteit.
Het risicoprofiel uit 2011 is nu geactualiseerd. De veiligheidsregio heeft op basis van eigen inzicht
en expertise beoordeeld hoe de risico’s uit het Regionaal risicoprofiel 2011 zich hebben
ontwikkeld. Vertegenwoordigers vanuit gemeenten hebben hier in mee gedacht. Beoordeeld is of
er risico’s zijn afgevallen of bijgekomen, of risico’s zijn veranderd qua kans of effect, of zich
relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan rondom risico’s, risico’s politieke of bestuurlijke
aandacht hebben gekregen en welke beleidsadviezen gegeven kunnen worden voor de risico’s.
Dit leidt tot een aanvullend document waarin de actualisatie is beschreven.
Regionale risico’s en prioriteiten
Uit de actualisatie blijkt dat er de afgelopen jaren geen risico’s zijn bijgekomen of afgevallen. In
sommige gevallen is de kans dat het risico zich voordoet en/of de impact groter of kleiner
geworden, maar per saldo geeft dit geen andere beoordeling. Wel zijn er vier risico’s geprioriteerd
die de komende jaren meer aandacht vragen. Hierbij is gekeken naar de bestuurlijke en politieke
aandacht voor en risico, (landelijke) ontwikkelingen en of nieuw beleid nodig is om het risico op
een acceptabel niveau te houden. De volgende risico’s krijgen de komende jaren regionaal meer
aandacht:
Risico Achtergrond
Overstroming
In verband met landelijke ontwikkelingen in veiligheidsnormen die de waarschijnlijkheid en effect
van overstromingen beïnvloeden. Dijken worden bijvoorbeeld verhoogd en versterkt waardoor de
kans op doorbreken kleiner wordt; er zit dan als het mis gaat wel meer water achter de dijken
waardoor de impact groter wordt.
Natuurbrand
De Commissaris van de Koning in Brabant heeft voor dit onderwerp meer aandacht gevraagd in
verband met een aantal grote natuurbranden dat de afgelopen jaren buiten de regio heeft
gewoed. In Brabant-Noord zijn vijf grote natuurgebieden waar een natuurbrand kan uitbreken.
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Brand in een gebouw met verminderd zelfredzame personen
De hervormingen in de zorg zorgen voor veranderende risico’s. Bijvoorbeeld in zorginstellingen
waar verminderd zelfredzame personen wonen met op momenten maar een beperkte
personeelsbezetting. De veiligheidsregio wil met meer aandacht voor dit risico, onderzoeken
welke invloed de hervormingen hebben op de veiligheid van mensen die niet zelfredzaam zijn en
de bewustwording vergroten.
Paniek in menigten
Dit risico is geprioriteerd omdat er bij een aantal grootschalige evenementen buiten de regio
incidenten zijn geweest en er sprake is van meer, langdurige en grotere evenementen.
Lokale risico’s
Voor elke gemeente is een individuele pagina opgenomen in het Risicoprofiel. Hierin wordt inzicht
gegeven hoe specifieke risico’s binnen de gemeente zich verhouden tot de scenario’s uit het
regionale risicoprofiel. Beschreven wordt welke specifieke risico’s zich lokaal voor kunnen doen
en welke instrumenten de veiligheidsregio heeft om zich voor te bereiden op deze risico’s.
In de gemeente Boekel gaat het om de volgende risico’s:
Risico Achtergrond
Brand gebouw verminderd zelfredzamen
In verband met Huize Padua en Sint Petrus
Dierziekten
Als voorbereiding hierop is een draaiboek dierziekte opgesteld.
Financiële gevolgen en dekking:
Er zijn vooralsnog geen financiële consequenties.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
Het bestuur van de veiligheidsregio wordt geïnformeerd over het door u genomen besluit.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t.
Voorstel:
Bijgaand concept raadsbesluit vaststellen waarmee u aan het bestuur van de veiligheidsregio
Brabant-Noord aangeeft dat u kunt instemmen met de actualisatie van het regionaal risicoprofiel.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
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Bijlagen ter inzage:
•
Regionaal risicoprofiel (kader 2011, actualisatie 2014)
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
•
Brief van de secretaris en de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord aan de
colleges van B&W.
•
Samenvatting regionaal risicoprofiel
•
Gemeente specifieke pagina regionaal risicoprofiel

Z/027848 AB/015537

