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Geachte burgemeester,
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni jongstleden zijn het concept Regionaal
beleidsplan 2020-2023 en het concept Regionaal risicoprofiel 2020 besproken. Het Algemeen
Bestuur heeft ingestemd met de inhoud en besloten beide concepten vrij te geven voor consultatie
van de gemeenteraden, conform de Wet veiligheidsregio’s. Met deze brief verzoek ik u uw raad te
consulteren over het Regionaal risicoprofiel en Regionaal beleidsplan.
Consultatieronde
In deze consultatieronde verneemt de VRGZ graag van de gemeenten of deze beleidskeuzes en de
risico’s herkenbaar zijn en of er wensen zijn voor beleid.
Na de consultatieperiode worden de plannen aangepast. Ook reacties van crisispartners en
omliggende veiligheidsregio’s worden hierin meegenomen. Het streven is om de plannen in de
vergadering van het bestuur van de VRGZ in december vast te stellen.
Onderstaande tekst is naar eigen behoefte door uw gemeente te gebruiken voor het raadsvoorstel
voor het voorleggen van de plannen aan uw gemeenteraad, conform de afspraak met de AAC. Deze
is voorbereid met een vertegenwoordiging van de ambtenaren openbare orde en veiligheid in
Gelderland-Zuid.
Wet veiligheidsregio’s
In de Wet veiligheidsregio’s is de verplichting opgenomen eens in de vier jaar een regionaal
beleidsplan en een regionaal crisisplan vast te stellen. Het regionaal beleidsplan is daarbij mede
gebaseerd op een (actueel) regionaal risicoprofiel. Afgesproken is dat de burgemeester het
ontwerpbeleidsplan van de veiligheidsregio voorlegt aan de gemeenteraad voordat tot vaststelling
kan worden overgegaan (artikel 14 Wet veiligheidsregio’s). Ook stelt het bestuur van de
veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten,
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waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid (artikel 15 Wet veiligheidsregio’s).
Regionaal risicoprofiel
Het Regionaal Risicoprofiel geeft inzicht in de (belangrijkste) risico’s binnen de veiligheidsregio.
Risico’s worden gewogen op basis van kans en impact, wat gebeurt op basis van scenario’s.
Aan risico’s in het Regionaal Risicoprofiel besteedt de VRGZ in haar reguliere, jaarlijkse
werkzaamheden aandacht.
Regionaal beleidsplan
In het Regionaal beleidsplan 2020-2023 legt de VRGZ haar beleid voor de komende vier jaar vast.
Centraal hierin staat hoe de VRGZ in verbinding met gemeenten, crisispartners en omliggende
regio’s zich voorbereidt op ontwikkelingen op het gebied van (fysieke) veiligheid. In het concept
beleidsplan wordt hiervoor een aantal beleidskeuzes voorgesteld.
Vraag aan de gemeenteraad
Bij de totstandkoming van het Regionaal risicoprofiel en Regionaal beleidsplan hebben de
gemeenten in Gelderland-Zuid input aan de veiligheidsregio meegegeven over belangrijke
ontwikkelingen en beleidsonderwerpen die zij zien in relatie tot (fysieke) veiligheid en is actief
meegedacht met de inhoud van de plannen. Het verzoek aan de gemeenteraad is om, conform de
Wet op de veiligheidsregio’s, een zienswijze te geven op de conceptplannen. Deze zienswijze wordt
meegenomen bij de vaststelling van de plannen door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.
Beoogd effect consultatie
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, burgers en bedrijfsleven. De
gemeenteraad heeft, als democratisch vertegenwoordiger van de plaatselijke bevolking, de
verantwoordelijkheid richtinggevende uitspraken te doen over kaders, waarbinnen het lokale bestuur,
de VRGZ en andere hulpverlenende diensten en instellingen (als verlengstuk van de gemeente) hun
activiteiten moeten uitvoeren. Vervolgens ziet de raad er op toe dat de uitvoering van de activiteiten
van alle betrokken partijen bijdragen aan de invulling van deze kaders. Om die reden wordt de
gemeenteraad om haar mening gevraagd met betrekking tot het concept Regionaal beleidsplan
2020-2023 (gebaseerd op het concept Regionaal risicoprofiel 2020).
Samenhang conceptplannen 2020-2023 met Regionaal risicoprofiel en - beleidsplan 2016-2019
- Geen grote verschillen met Regionaal risicoprofiel 2016-2019
In het concept Regionaal risicoprofiel 2020 zijn geen grote verschillen waar te nemen met de
voorgaande Regionaal risicoprofielen. Het meest opvallend is dat de twee scenario’s voor
grieppandemie zijn verschoven in waarschijnlijkheid en impact (de ene is groter geworden, de ander
kleiner). De grootste risico’s blijven hetzelfde; de afgelopen beleidsperioden (2011-2015 en 20162019) hebben deze risico’s extra aandacht gekregen (overstromingen, natuurbrand, grieppandemie,
gevaarlijke stoffen, uitval vitale voorzieningen, brand en verminderd zelfredzamen).
- De voorgestelde beleidsaccenten grotendeels in het verlengde van de beleidsthema’s 2016-2019
In het Regionaal beleidsplan 2016-2019 staat ‘integraal samenwerken’ centraal en zijn daarbij als
belangrijke thema’s ‘risicogerichtheid’, ‘communicatie’, ‘informatiemanagement’ en ‘zelfredzaamheid
en burgerparticipatie’ benoemd. In de accenten ‘samenwerking en afstemming’, ‘risicogericht werken’
en ‘weerbare samenleving’ die in het concept regionaal beleidsplan 2020-2023 worden voorgesteld,
worden deze beleidsthema’s voortgezet in een geactualiseerde setting. Zo is de nadruk bij een
‘weerbare samenleving’ op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen om
het plaatsvinden van calamiteiten door eigen handelen te voorkomen en om zich voor te bereiden op
calamiteiten versterkt t.o.v. het beleidsthema ‘zelfredzaamheid en burgerparticipatie’ in het Regionaal
beleidsplan 2016-2019.

Pagina 2 van 3

- Nieuw accent/ beleidsthema: toekomstbestendige veiligheidsregio
De VRGZ heeft te maken met arbeidsmarktkrapte, mogelijke knelpunten voor de continuïteit van vrijwilligheid bij de brandweer op de lange termijn, het bemensen van de crisisorganisatie, de ontwikkelingen bij de meldkamer (zoals de kwetsbare bezetting door de toekomstige samenvoeging van de
meldkamers van Oost-Nederland), veranderende wetgeving en vergrijzing binnen de organisatie.
Met de activiteiten in dit beleidsplan binnen het beleidsaccent ‘Toekomstbestendige veiligheidsregio’
zet de VRGZ in op een veiligheidsregio die zo goed als mogelijk toekomstbestendig is.
- Accenten 2020-2023
Er worden vijf accenten voorgesteld voor de komende jaren:
 Samenwerking en afstemming.
 Risicogericht werken.
 Een weerbare samenleving.
 Een toekomstbestendige veiligheidsregio.
 Risico’s met extra focus.
- Voorgestelde keuze voor risico’s met extra focus in 2020-2023
Gezien de ontwikkelingen die op ons afkomen wordt voorgesteld komende jaren een aantal sterk in
ontwikkeling en relatief nieuwe risico’s (in plaats van grote risico’s uit het Regionaal risicoprofiel)
samen met gemeenten en andere partners te onderzoeken op rollen en verantwoordelijkheden:
 Gevolgen cyberrisico’s.
 Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving.
 Gevolgen extreem weer.
 Gevolgen energietransitie.
Daarnaast worden de reguliere basistaken en de adviserende taken gecontinueerd. Hierbij worden
actuele ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, meegenomen.
Financiën
De uitwerkingen van de beleidsaccenten in concrete activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij de
reguliere taken (het gaat om accenten bij het uitvoeren van taken). De activiteiten die daar buiten
vallen, worden vanuit de bestaande capaciteit (uren en middelen) opgepakt; bij het optreden van
capaciteitstekort, wordt dit voorgelegd aan het bestuur, conform de begrotings- en
verantwoordingscyclus.
Planning
Graag zie ik de zienswijze van uw raad tegemoet voor 14 oktober 2019. Definitieve vaststelling van
het Regionaal risicoprofiel 2020 en het Regionaal beleidsplan 2020-2023 is voorzien in de
vergadering van het algemeen bestuur van 19 december 2019. Ook een update van het Regionaal
crisisplan en het Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, trainen en oefenen worden voorbereid om 19
december ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te leggen, zodat ook deze plannen voor de
periode 2020-2023 weer actueel zijn en aansluiten bij het nieuwe risicoprofiel en beleidsplan.
In de vergadering van het algemeen bestuur is de suggestie gedaan om de plannen groepsgewijs in
een subregionale bijeenkomst (bijvoorbeeld per cluster) te agenderen. Wij geven hieraan graag
gehoor en zullen met uw griffie de mogelijkheden verkennen. Mocht dit niet aansluiten bij de
behoeften van uw gemeenteraad, dan stemmen wij met u en/of uw griffie af of een andere wijze van
toelichting gewenst is.
Met vriendelijke groet,

Drs. J.A.P. (Johan) van Kastel
Directeur Crisisbeheersing
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