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Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland

2019-2020
Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u het voorlopig vastgestelde Regionaal Risicoprofiel ZaanstreekWaterland 2019-2020 aan. Dit Regionaal Risicoprofiel vervangt het Regionaal Risicoprofiel
Zaanstreek-Waterland 2015-2018. Wij nodigen u uit uw zienswijze ten aanzien van het
Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 kenbaar te maken.
Het Regionaal Risicoprofiel is een planfiguur op grond van de Wet veiligheidsregio's. Artikel
'13 van de Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat het Regionaal Risicoprofiel vastgesteld
wordt door het bestuur van de veiligheidsregio, na overleg met de raden van de
deelnemende gemeenten. Wij verzoeken u daarom:

1.

Aan te geven of het Regionaal Risicoprofiel zowel lokaal als regionaal herkenbaar

2.

Aan te geven of u nog aanvullende risico's met grote en/of regionale impact
opgenomen wenst in het Regionaal Risicoprofiel,
Aan te geven welke wensen u heeft ten aanzien van het te voeren veiligheidsbeleid

3.

is;

van de veiligheidsregio.
Het Regionaal Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio
aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risicoinventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten
incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. ln de risicoanalyse worden de
geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd. Op basis
van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes
maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing. Deze ambities worden
vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio.
Een complexe samenleving als de Nederlandse wordt bedreigd door vele soorten
veiligheidsrisico's. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, maar
bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitvalvan nutsvoorzieningen vormen een continue
bedreiging van de vitale belangen van de samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te
kunnen bieden, moeten overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger nauw
samenwerken.
Elke regio herbergt andere risico's, waarvoor specifiek 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

ln de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan
veiligheid.

beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en beperken en om de
crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Ook biedt het een
basis voor de risicocommunicatie naar de burgers.
Het doel van het Regionaal Risicoprofiel is een basis creëren voor Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland en haar veiligheidspartners om te kunnen bepalen wie welke
maatregelen neemt, op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Het proces dat bij het
opstellen van het Regionaal Risicoprofiel met de veiligheidspartners wordt doorlopen, is net
zo waardevol als de uiteindelijke uitkomst. Het gaat om het leren kennen van elkaars taken
en verantwoordelijkheden, zodat de crisesbeheersing optimaal functioneert. Bij de
uiteenlopende crisistypen is een robuuste en veerkrachtige crisisorganisatie noodzakelijk
die ook aandacht heeft voor de diverse keteneffecten en waarin overzicht, verbinding en
samenwerking centraal staan. Dit betekent niet dat het treffen van maatregelen op alle
denkbare scenario's een taak is van VrZW, maar dat de netwerkregie komt te liggen bij de
verantwoordelijke veiligheidspartner. Voor VrZW houdt dit in dat de taken binnen de
bestaande formatie en begroting kunnen worden uitgevoerd.

Op 15 februari2019 is het Regionaal Risicoprofielvoorlopig vastgesteld door het bestuur
van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. ln de periode 25 februari2019 tot en met 15
april 201-9 wordt ñet voorlopig vastgestelde Regionaal Risicoprofiel aan u voorgelegd. Ook
worden in deze periode, conform de Wet, de Rijksherenl geraadpleegd. Bij het definitief
vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel, op 28 juni 2019, neemt het bestuur de
ontvangen opmerkingen en voorstellen mee bij haar besluitvorming.
Op 6 maart 2019 wordt tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst in het stadhuis van
Zaanstad een toelichting gegeven op het Regionaal Risicoprofiel. Mocht u daarnaast een
toelichting wensen tijdens de behandeling van het Regionaal Risicoprofiel in uw raad, dan
zijn wij uiteraard bereid hieraan invulling te geven.
Graag verzoeken wij u kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel2019-2020 en uw
reactie uiterlijk 15 april 2019 te sturen aan het bestuur van Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland. Het definitief vastgestelde risicoprofiel is een belangrijk fundament voor het
meerjaren regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio. Het ontwerpbeleidsplan wordt in
2020 met u overlegd.
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1 de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat; de rijkshavenmeester van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat; de Regionaal Militair Commandant; de directeur van de kamer van koophandel; de regionaal
directeur van het Ministerie van LNV; de regionaal geneeskundig inspecteur van het Ministerie van VWS;
de regionaal inspecteur van het Ministerie van VROM.
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veiligheid.

