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Samenvatting:
Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 15 februari
2019 het Regionaal Risicoprofiel in concept vastgesteld. Na ziensw'tjzen van de
gemeenteraden zal deze op 28 juni 2019 definitief worden vastgesteld. De veiligheidsregio
vraagt in de zienswijze mee te nemen of het Regionaal Risicoprofiel zowel lokaal als regionaal
herkenbaar is, of er aanvullende risico's opgenomen moeten worden en aan te geven of er
andere wensen zijn over het te voeren veiligheidsbeleid.
Op 6 maart 2019 is door de veiligheidsregio tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst in het
stadhuis van Zaanstad een toelichting gegeven op het risicoprofiel.
De raad wordt voorgesteld om de zienswijze te geven zich te kunnen vinden in de thema's die
gekozen zijn voor de regio maar te verzoeken om het risico rond aardbevingen een
prominentere plaats te geven in het risicoprofiel, waarbij via een gerichte monitoring van de
risico's voor de woonomgeving, de basis wordt gelegd voor verdere beihvloedingsmogelijkheden.
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Middenbeemster, 5 maart 20'19
Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Wettelijk is bepaald dat iedere veiligheidsregio beschikt over een risicoprofielwaarin de
grootste risico's staan ten aanzien van de rampenbestrijding. De looptijd van dit profiel is vier
jaar. Om betere aansluiting te krijgen op de beleidscyclus heeft het voorliggende risicoprofiel
een doorlooptijd van twee jaar en zijn er risico's toegevoegd aan het risicoprofiel van 20152018. Dit zijn: extreem weer, een brand in een opslag met gevaarlijke stoffen < 10 ton,
zorgcontinuìIeit en opvang van grote groepen mensen. Het risicoprofiel geeft de
veiligheidsregio focus op de beinvloeding van dergelijke risico's
Het ontwerp van het regionaal risicoprofiel is op 15 februarijl. door het veiligheidsbestuur
vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraden in de regio voor het geven van een
zienswijze. Het veiligheidsbestuur zal het profiel op 28 juni 2019 definitief vaststellen.
Oplossi ngsrichtingen

:

Specifiek aandachtspunt:
Op 5 juni 2018 is Warder en omgeving getroffen door een lichte aardbeving,
hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van de gaswinning in dit gebied. Dit thema ligt bij veel
inwoners sedertdien gevoelig en heeft om die reden lokaal de nodige bestuurlijke aandacht.
Op 10 december 2018 is op initiatief van de burgemeesters van Edam-Volendam en
Beemster een breed bestuurlijk overleg gehouden met de bij gaswinning en bevingsrisico's
betrokken organisaties. Tijdens het genoemde overleg heeft de veiligheidsregio
aangekondigd het bevingsrisico op te nemen in het regionaal risicoprofiel. ln het voorliggende
ontwerp hiervan is aandacht besteed aan dit thema, zij het in bescheiden mate (zie blz.14).
Dit risico zou scherper tot uitdrukking gebracht kunnen worden als specifiek risicothema.
Een thema dat voor onze omgeving nieuw is en juist, gelet op de landelijke actualiteit rond
Groningen, vooral van invloed is op de veiligheidsbeleving onder de inwoners in onze
gemeente en zorgen geeft over de onzekerheden over bevingsrisico's.
Gedegen monitoring en handelingsperspectieven ingeval van een beving kunnen deze
zorgen mogelijk beperken of wegnemen en is momenteel onderwerp van overleg met de
relevante partijen, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen, NAM, KNMI enz.
De veiligheidsregio treedt hierbij op in de rol van verlengd lokaal bestuur als de verbinding
van de gemeenten met deze partijen.

ln het ontwerp van het regionaal risicoprofiel staan enkele beinvloedingsmogelijkheden
benoemd, waarbij vooralsnog voorbij wordt gegaan aan de gewenste monitoring, waarvan de
resultaten bepalend worden voor de vervolgstappen. Het risico rond aardbevingen in onze
woonomgeving achten wij daarom van een wezenlijk belang voor onze inwoners.
blz. 2 van 3
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Wij stellen voor in de zienswijze te verzoeken om het risico rond aardbevingen een
prominentere plaats te geven in het risicoprofiel, waarbij via een gerichte monitoring van de
risico's voor de woonomgeving, de basis wordt gelegd voor verdere beinvloedingsmogelijkheden. Dit door een nadrukkelijke vermelding van dit risico in hoofdstuk 3 onder
'Risico-inventarisatie', het op te laten nemen in de grafische weergave van het risicodiagram
in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 "Beinvloedingsmogelijkheden'onder 5.2 'Natuurlijke
omgeving' de belnvloedingsmogelijkheden verder uit te werken door de gewenste monitoring
nadrukkelijk te benoemen.
Meetbare doelstel li ngen

:

N.v.t.

nanciële consequenties/risico's :
Er zijn geen kosten verbonden aan het uiteindelijk vaststellen van het regionaal risicoprofiel
Fi

Gommunicatie:
Na besluitvorming in het veiligheidsbestuur op 28 juni 2019 wordt vanuit veiligheidsregio de
verdere com m unicatie verzorgd.
Mon itori ng/evaluatie:
N.v.t.

Voorstel:
De zienswijze vast te stellen overeenkomstig het bijgevoegd ontwerp-raadsbesluit met als
strekking dat aan het risico rond aardbevingen een prominentere plaats moet worden gegeven
in het risicoprofiel.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2019,

BESLUIT:

A. Als zienswijze in te brengen:
"Het risicoprofiel is lokaal en regionaal herkenbaar. De gemeenteraad verzoekt om risico
rond aardbevingen een prominentere plaats te geven in het risicoprofiel, waarb'tj via een
gerichte monitoring van de risico's voor de woonomgeving, de basis wordt gelegd voor
verdere beïnvloedingsmogelijkheden. Dit door een nadrukkelijke vermelding van dit risico
in hoofdstuk 3 onder'Risico-inventarisatie', het opnemen in de grafische weergave van
het risicodiagram in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 "Beinvloedingsmogelijkheden' onder
5.2 'Natuurlijke omgeving', de beinvloedingsmogelijkheden verder uit te werken door de
gewenste monitoring nadrukkelijk te benoemen."

B. Het college

de opdracht te geven om deze zienswijze in brengen bij de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 26 maart2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman

griffier
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concept zienswijze

Geachte bestuur,
Naar aanleiding van de behandeling van het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 in de
raadsvergadering van 26 maart 2019 delen wij u het volgende.
Het risicoprofiel is een verplicht planfiguur op grond van de Wet veiligheidsregio's en bevat een
inventarisatie van de aanwezige risico's op branden, rampen en crises in onze regio en een
analyse hiervan. Dit risicoprofiel is lokaal en regionaal herkenbaar.
De gemeenteraad verzoekt om risico rond aardbevingen een prominentere plaats te geven in
het risicoprofiel, waarbij via een gerichte monitoring van de risico's voor de woonomgeving, de
basis wordt gelegd voor verdere beìnvloedingsmogelijkheden. Dit door een nadrukkelijke
vermelding van dit risico in hoofdstuk 3 onder'Risico-inventarisatie', het opnemen in de

grafische weergave van het risicodiagram in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 "Beïnvloedingsmogelijkheden' onder 5.2 'Natuurlijke omgeving', de beihvloedingsmogelijkheden verder uit te
werken door de gewenste monitoring nadrukkelijk te benoemen.

Wijvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

