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Onderwerp Regionaal Risicoprofiel  

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder H. Oosterman  

Auteur M. Kool  

Bijlagen 1.  Infographic regionaal risicoprofiel  
2.  Ontwerp regionaal risicoprofiel 2018-2021 
3.  Uitwerking risicoanalyse  
4.  Uitwerking risicobeelden gemeenten en gebieden   

Vergaderdatum 21 december 2017  

Agendapunt 4 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Crisisbeheersing/BRW (risicobeheersing)/diverse 
samenwerkingspartners 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerprapportage Regionaal Risicoprofiel; 
2. De ontwerprapportage Regionaal Risicoprofiel te gebruiken bij het verdere traject voor de 

totstandkoming van het beleidsplan Veiligheid 2019- 2022; 
 3.    De wettelijke consultatieronde van het ontwerp Regionaal Risicoprofiel gelijktijdig te laten  
        plaatsvinden met de consultatieronde van het Beleidsplan Veiligheid in oktober 2018; 
 4.    Definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden in de Bestuurscommissie Veiligheid 14 november  
        2018.   

 
Inleiding 

In de hedendaagse complexe samenleving moet er adequaat worden ingesprongen op vele soorten 
veiligheidsrisico’s. Maatschappelijke onrust, overstromingen, infectieziekten en terrorisme, maar 
bijvoorbeeld ook nieuwe type risico’s zoals de uitval van voorzieningen spraak- en data (oorzaak cyber)  
en personen met verward gedrag vormen een continue bedreiging voor de vitale belangen van de 
samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, is nauwe samenwerking tussen de 
overheid, bedrijfsleven, organisaties en de burgers van belang. Elke regio heeft specifieke risico’s 
waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners nodig kan zijn. Het Regionaal 
Risicoprofiel is een wettelijke verplichting op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en 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. 
 
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 hiervan kan het 
bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en 
crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten, samenwerkingspartners en veiligheidsregio op 
elkaar afstemmen. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio (art. 14 
Wvr).  
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Wijzigingen t.o.v. vorige risicoprofiel? 
Op 27 november 2014 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het vorige Regionaal Risicoprofiel 
vastgesteld. Ten opzichte van het risicoprofiel van 2014 zijn bij de toen benoemde incidenttypen geen 
grote verschuivingen te zien. De inschatting van de risico’s is niet fundamenteel veranderd. Voor een 
groot aantal incidenttypen is de afgelopen jaren al aandacht geweest en heeft de veiligheidsregio zich op 
voorbereid. Na een uitgebreide analyse, inventarisatie en consultatie zijn de volgende 
incidenttypen/scenario’s toegevoegd aan het Regionaal Risicoprofiel: 

- Uitval ICT/Data (oorzaak cyber) 
- Personen met verward gedrag  
- Terrorisme/ernstige geweldpleging 
- Overstroming vaste wal  
- Overstroming eiland  

 
Totstandkoming en risico’s   
Het risicoprofiel is tot stand gekomen m.b.v. een interactief proces. Het actualiseringsproces is al in 2016 
begonnen. Toen zijn alle beschreven scenario’s opnieuw getoetst bij alle relevante experts en 
samenwerkingspartners. Daarnaast is begin 2017 gestart met een consultatieronde voor het nieuwe 
regionaal risicoprofiel. Alle samenwerkingspartners, Friese gemeenten en buurregio’s zijn bevraagd op 
input en wensen. Er is aangesloten bij bestaande overleggen en waar nodig een extra toelichting 
gegeven bij diverse samenwerkingspartners, waaronder gemeenten (AOV’ers), crisiscoördinatoren 
ziekenhuizen, de Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW), vitale (infrastructurele) partners, provincie 
Fryslân, Rijkswaterstaat, buurregio’s en politie. Tijdens de consultatieronde en expertbijeenkomsten 
hebben diverse samenwerkingspartners de risico’s uit het risicoprofiel besproken en geduid. Zij hebben 
hiermee op basis van onderzoeken, documenten, de regionale risicokenmerken van Fryslân en hun 
kennis en ervaring over de crisistypen een risicobeeld bepaald.  
Dit interactieve proces heeft tevens de mogelijkheid geboden om in gesprek te gaan over risicogericht 
(samenwerken) en heeft de mogelijk geboden om de verbinding met netwerkpartners te verstevigen.  
De risico’s die bepalend zijn voor het risicobeeld zijn uitgewerkt in de risicoanalyse. De bedoeling van de 
risicoanalyse is om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van een risico kunnen zijn.  
 
Risicodiagram 
De uitkomsten van de risicoanalyse zijn verwerkt tot een positie op een 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 consultatie en 
expertmeetings met zoveel mogelijk betrokken partijen en partners uit de regio. Het maakt de risico’s 
onderling vergelijkbaar en maakt inzichtelijk wat de risico’s met de hoogste prioriteit zijn: Risico’s met een 
hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan risico’s met een lage impact 
en lage waarschijnlijkheid. 
 
Vervolg  
Na kennisname van ontwerp Regionaal Risicoprofiel in de bestuurscommissie in december 2017 kan dit 
document daarna worden gebruikt worden bij het verdere traject voor de totstandkoming van het 
beleidsplan Veiligheid 2019- 2022. Op basis van o.a. het risicoprofiel kan het bestuur van de 
veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de komende beleidsperiode. 
Gelet op de nauwe relatie tussen de twee documenten wordt voorgesteld om de wettelijke 
consultatieronde van het regionaal risicoprofiel gelijktijdig te laten plaatsvinden met het beleidsplan 
Veiligheid 2019- 2022.  

 
Beoogd effect 

Het Regionaal Risicoprofiel geeft inzicht in de aanwezige risico’s. Zowel in de eigen regio als in de 
omliggende gebieden. 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.  

 
Argumenten 



1. In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in artikel 15 de verplichting opgenomen om een risicoprofiel van  
       de Veiligheidsregio op te stellen;   
2. Het regionaal risicoprofiel geeft inzicht in de aanwezige risico’s zowel in de eigen regio als in de  
      omliggende gebieden;  
3. Het vormt input voor de verschillende afdelingen binnen VRF en geeft specifiek richting aan de  
      werkzaamheden voor de afdeling Crisisbeheersing.   
4. Met het risicoprofiel kunnen de veiligheidsbesturen strategische besluiten nemen over het        
      gezamenlijke beleid van de veiligheidsregio en haar partners  
5. Door de consultatieronde te koppelen aan het proces van het beleidsplan Veiligheid kunnen de  
      gemeenteraden en overige partners in één keer reageren. Door de combinatie wordt het voor de  
      gemeenteraden en onze partners beter inzichtelijk hoe er wordt omgegaan met de doorwerking van  
      de risico’s. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

In opdracht van de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s vindt er op dit moment een landelijk onderzoek 
plaats naar de samenhang tussen de regionale risicoprofielen en het Nationale Veiligheidsprofiel. Het 
Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) geeft op landelijk niveau een overzicht van de risico’s van 
verschillende rampen, crises en dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op de Nederlandse 
samenleving. Wij zijn nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en spelen hier indien nodig tijdig op in.  

 
Financiële consequenties 

Geen financiële consequenties. Het risicoprofiel is een feitelijke weergave van de risico’s die in de 
Veiligheidsregio Fryslân aan de orde zijn. Het brengt alleen de risico’s in beeld en trekt hier conclusies uit 
voor wat betreft mogelijke gevolgen. De definitieve keuzes worden uiteindelijk in het beleidsplan 
vastgelegd.  

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na behandeling in de bestuurscommissie Veiligheid wordt gestart met het traject om te komen tot een 
nieuw beleidsplan Veiligheid 2019- 2022, waarna uiteindelijk gelijktijdige besluitvorming zal plaatsvinden: 
 

Wanneer  Wat  Wie  
21 december 2017 Toetsing risicoprofiel + 

terugblik beleidsplan Veiligheid en ophalen kaders 
voor het nieuwe beleidsplan Veiligheid 2019 -
2022  

Bestuurscommissie 
Veiligheid  

Jan/febr. 2018 vier instuifbijeenkomsten (verdeeld over regio’s) 
voor raadsleden om input op te halen voor de 
beleidsplan + toetsen ontwerp risicoprofiel 

Friese raadsleden 
Bestuurders mogen 
aanwezig zijn. 

Dec. 2017-  aug. 2018  Opstellen beleidsplan  Veiligheidsregio Fryslân  
Okt. 2018 Voorlopig vaststellen beleidsplan Veiligheid + voor 

zienswijze naar gemeenten + consultatieronde 
buurregio’s en partners  

Bestuurscommissie 
Veiligheid 

Okt. 2018: Raadsbesluiten over zienswijze op risicoprofiel en 
beleidsplan  Veiligheid + zienswijzen buurregio’s 
en partners  

Friese gemeenteraden, 
buurregio’s, partners  

14 november 2018 
 

Vaststelling regionaal risicoprofiel en beleidsplan 
Veiligheid 2019 - 2022 

Bestuurscommissie 
Veiligheid 

 

 
Besluit :  

 niet vastgesteld 
 ongewijzigd vastgesteld 
 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


