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Regionaal risicoprofiel Drenthe

Geachte leden van de raad,
In de Wet op de Veiligheidsregio is de verplichting opgenomen om een regionaal
risicoprofiel en een regionaal beleidsplan op te stellen. Het regionaal risicoprofiel is in
concept gereed en behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur(AB) van de
Veiligheidsregio op 10 november 2010. In deze vergadering heeft het AB deze
conceptversie vrijgegeven voor consultatie (niet vaststelling) aan de gemeenteraden. U
wordt dus gevraagd te reageren op de inhoud van het risicoprofiel en uw zienswijze en
wensen kenbaar te maken. De opmerkingen van u zijn tevens van belang voor het nog te
formuleren Regionaal beleidsplan (dit plan is de opvolger van het Regionaal beheersplan
rampenbestrijding en crisisbeheersing).
Het regionaal risicoprofiel is een beschrijving van de risico's in de regio Drenthe. Het
betreft dus een regionaal risicoprofiel. Dat wil zeggen dat er een weging is gemaakt op
regionaal niveau van de in Drenthe aanwezige risico's. Bij het opstellen van het regionaal
risicoprofiel voor de regio Drenthe is gebruik gemaakt van de landelijke methodiek. Ook
is bij de totstandkoming gebruik gemaakt van lokale input uit de risicokaart Drenthe
(peildatum 5 maart 2010).
Op basis van een risico-inventarisatie zijn de voor Drenthe relevante crisistypen en
incidenttypen geselecteerd. In de risico-analyse is vervolgens gekeken naar de kans dat
zich een incident voordoet en de impact daarvan. Daarnaast is gekeken naar de
beschikbare en benodigde capaciteit per scenario en welke inspanningen de
veiligheidsregio nu al levert om risico's te beheersen. Dit resulteert uiteindelijk in een
aantal aanbevelingen om voor bepaalde scenario's een capaciteitenanalyse uit te voeren.
De capaciteitenanalyse is een verdiepingsslag waarbij van een aantal risico's nader zal
worden onderzocht of door maatregelen in het brede spectrum van de veiligheidsketen de
veiligheid in Drenthe kan worden vergroot. In de hoofdrapportage wordt voorgesteld om
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voor de risico's natuurbrand, giïeppandemie en uitval ICT een capaciteitenanalyse uit te
voeren.
U kunt in de consultatie aangeven of en zo ja aan welke (gemeentelijke) risico's u extra
aandacht zou willen geven. Daarbij is wel van belang dat het om een 'regionaal'
risicoprofiel gaat en dat er ook met een dergelijke blik naar het profiel gekeken wordt.
Om u daarbij op weg te helpen is er door de Hulpverleningsdienst Drenthe (uitvoerend
orgaan van de Veiligheidsregio Drenthe) voor elke gemeente een overzicht gemaakt van
specifieke lokale risico's in "Uw gemeente in het regionaal risicoprofiel". In dit overzicht
wordt bovendien vermeld waar u de gemeente Emmen terug kunt vinden in het
opgestelde regionaal risicoprofiel.
Het vervolg op het regionaal risicoprofiel is een verdiepingsslag waarbij een aantal
risico's nader zal worden onderzocht of waarbij door maatregelen in het brede spectrum
van de veiligheidsketen de veiligheid in Drenthe kan worden vergroot. In de
hoofdrapportage wordt voorgesteld om voor de risico's natuurbrand, grieppandemie en
uitval ICT een capaciteitenanalyse uit te voeren.
Waarop geeft het regionaal risicoprofiel antwoord?
• Wat kan ons overkomen; inzicht in de aanwezige risicovolle situaties binnen en
buiten
(tot 15 km) de regio (risicobeeld).
• Welke ontwikkelingen kunnen we de komende 4 jaar verwachten op het gebied
van risico's (toekomstverkenning).
• Een overzicht van de rampscenario's die zich in onze regio kunnen voordoen.
• Per scenario komt er een analyse van de impact van dit scenario en de
waarschijnlijkheid dat dit zich voordoet in de komende 4 jaar (risico- analyse).
• Per scenario een inventarisatie of de veiligheidsregio voldoende is voorbereid op
het
betreffende scenario of eventueel nog tekort schiet (capaciteiteninventarisatie).
• Het risicoprofiel kan daardoor gebruikt worden als hulpmiddel om adequater
beleid te voeren en als input voor het nog op te stellen regionaal beleidsplan. Het
regionaal beleidsplan is een plan waarin het beleid van de Veiligheidsregio
Drenthe op het gebied van crisismanagement, brandweerzorg en geneeskundige
zorg voor de komende 4 jaren wordt vastgelegd.
Er bestaat een kleine mogelijkheid dat er lokaal wijzigingen in de aanwezige risico's
optreden. Daarom wordt er jaarlijks gekeken of er grote wijzigingen zijn die tot
bijstelling moeten leiden. Eén keer per 4 jaar vindt er een uitgebreidere actualisatie plaats.
Relatie Risicoprofiel en Beleidsplan
Het beleidsplan is in de plaats gekomen van het regionaal beheersplan rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Het regionaal risicoprofiel geeft inzicht in de risico's in de regio en
kan daarmee als hulpmiddel worden gebruikt bij het opstellen van het regionaal
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beleidsplan. U kunt tegelijkertijd met de consultatie van het risicoprofiel u eventuele
zienswijze en wensen meegeven voor het regionaal beleidsplan.
Het beleidsplan beschrijft het regionale beleid voor de taken van de Veiligheidsregio
Drenthe:
•
•

•
•
•
•
•

de wijze waarop de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt vormgegeven;
de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de
veiligheidsregio, van de politie, en van de gemeenten in het kader van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing;
de brandweerzorg;
de geneeskundige hulpverlening;
de uitwerking van de landelijke doelstellingen;
een informatieparagraaf;
een oefenbeleidsplan.

De benoemde prioriteiten en activiteiten worden vervolgens uitgewerkt in
jaarwerkplannen van de betrokken organisaties zoals brandweer en de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).
Uitgangspunt is dat het regionaal risicoprofiel en het nog op te stellen Regionaal
beleidsplan niet zullen leiden tot uitzetting van de gemeentelijke bijdrage aan de
veiligheidsregio. Wel kunnen er keuzes worden gemaakt die accentverschuivingen in het
beleid tot gevolg hebben.
Na de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 3 februari 2011,
waarin het opgestelde risicoprofiel wordt behandeld zal het dagelijks bestuur van de VRD
in kennis worden gesteld over de besluitvorming binnen de gemeente.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen
de secretaris,
de burgemeester
__

________

Bijlage
1. Brief Veiligheidsregio Drenthe.
2. Finaal concept regionaal risicoprofiel, hoofdrapportage en finaal concept regionaal
risicoprofiel, bijlagenrapport.
3. Erratum regionaal risicoprofiel.
4. Uw gemeente in het regionaal risicoprofiel.

