RIS.4762
Uw gemeente in het regionaal risicoprofiel (Emmen)
In dit document is in het kort samengevat welke lokale informatie van de gemeente
Emmen is terug te vinden in het regionaal risicoprofiel.
Basis voor het regionaal risicoprofiel is informatie uit de provinciale risicokaart.
Gemeentelijke informatie over risico’s worden door de gemeente zelf ingevoerd en
beheerd.
Het regionaal risicoprofiel bestaat uit twee onderdelen:
1. Hoofdrapport
2. Bijlagen
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Niet in het regionaal risicoprofiel opgenomen lokale risico’s
Bij de samenstelling van het Regionaal Risicoprofiel Drenthe is gekeken naar risico’s die
van invloed kunnen zijn op de capaciteit van de veiligheidsregio als geheel. Voor deze
risico’s is een inschatting gemaakt van de impact en de kans op voorkomen
(waarschijnlijkheid).Vervolgens is beoordeeld of een risico al voldoende bestuurlijke
aandacht – lokaal of regionaal - krijgt. Die benadering leidt tot een beperking van het
aantal beschreven regionale risico’s tot 15 scenario’s. Omdat er een afweging is gemaakt
op regionaal niveau worden niet alle lokale risico’s benoemd. Zo zijn bijvoorbeeld
uitsluitend bedrijven vallend onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO) in
het Regionaal Risicoprofiel betrokken en worden alleen de vijf meest risicovolle Drentse
evenementen met name genoemd. Dat betekent uiteraard niet dat veiligheidsaspecten
van andere bedrijven of evenementen geen aandacht krijgen.
Tijdens de voorbereiding van het Regionaal Risicoprofiel zijn aanvullend op dit profiel de
volgende lokale risico’s voor de gemeente Emmen benoemd.
lokaal risico
Ingrijpende gebeurtenissen: hebben grote
impact op samenleving en bestuur en
zullende komende jaren in toenemende
mate plaatsvinden. De effecten zijn
wellicht groter dan in het schema is
verwoord.

onderbouwing
Ingrijpende gebeurtenis: risico met een
hoge maatschappelijke en bestuurlijke
impact dat lokaal en regionaal de komende
jaren nadere aandacht vraagt (zie ook
risicoprofiel).

